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Floraronde 2 pakt goud
Velserbroek - Groot feest op 
De Floraronde! De dames van 
Floraronde 2 waren zaterdag 
de sterkste bij het zaalvol-
leybaltoernooi voor straten-
teams in het Polderhuis.

Het toernooi trok net als voor-
gaande jaren veel publiek. Sport-
hal Het Polderhuis barstte bij-
na uit zijn voegen. Vierentwintig 
straten gingen de strijd aan voor 
dit zesde kampioenschap. De fi-
nalewedstrijd tussen Floraronde 
2 en de L. Springerstraat 2 was 
bloedstollend spannend. Onder 
luide aanmoediging van echtge-
noten en kinderen en vele toe-
schouwers pakte Floraronde 2 
de hoofdprijs.
,,Er werd dit toernooi heel fana-
tiek gespeeld, maar toch was 
het weer heel vriendschappelijk”, 
vertelt mede- organisator Frans 

Looij na afloop in een bomvol-
le kantine. ,,Jammer genoeg wa-
ren er dit jaar  enkele blessu-
res daardoor heeft de EHBO het 
drukker gehad dan vorig jaar.’’ 
De meeste straten waren goed 
getraind en hadden meegedaan 
aan de volleybalclinic die 1 ok-
tober werd gehouden. ,,Het toer-
nooi heeft ‘body’ gekregen en we 
zijn toch heel blij dat het sociale 
karakter van dit toernooi voorop 
blijft staan. We hebben een su-
per gezellige dag en avond ge-
had, waarbij nog tot diep in de 
nacht samen met de band Linke 
Soep en DJ Bas feest werd ge-
vierd.’’
De organisatoren (Frans Looij, 
Jankees Holst en Frank Post)  
zijn samen met volleybalver-
eniging Smashing Velsen zeker 
van plan om volgend jaar weer 
een dames stratenzaalvolleybal-

toernooi te houden. De nieuwe 
burgemeester van Velsen Franc 
Weerwind reikte samen met  
wethouder Annette Baerveldt de 
prijzen uit. 
De trofee van HHI-Metaalwer-
ken staat dit jaar in de Floraron-
de 2. En het bord ’Kampioen da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek 2009’ zal onder 
het straatnamenbord in de Flora-
ronde prijken.
Beste speelster van het toernooi 
is Nancy Holwerda van Grote 
Boterbloem 1. Het Talent uit Vel-
serbroek werd Angela Dolrom 
van Watergentiaan. De Sportief-
ste Straat werd de Zeiler.  en de 
meest enthousiaste straat ging 
naar Helmkruid. De poedelprijs 
was voor de D. Marotstraat. Fo-
to’s zijn te vinden op www.straat-
volley.nl. (foto: Rob de Jong)

Kookworkshop voor 
kids Parnassiaschool

Santpoort-Noord - Het was 
dinsdagochtend groot feest 
bij groep 6 van de Parnassia 
school aan de Wulverderlaan. 
Daar werd een kookworkshop 
voor de kinderen gegeven.

Op initiatief van het vermaarde 
restaurant De Vrienden van Ja-
cob in hotel Duin & Kruidberg 
was chefkok, Leo Gerhard, per-
soonlijk aanwezig om de kin-
deren in te wijden in de gehei-
men van het koken.  Op één van 
zijn vragen,’Wat het belangrijkste 
was bij het koken’, bleven veel 
kinderen het antwoord schul-
dig. Toch was het antwoord sim-
pel: het gaat uiteindelijk om de 
smaak. In groepjes van vier kin-
deren was het de bedoeling om 
het vastgestelde recept,  een hu-
zarensalade, klaar te maken.  Leo 
deed voor hoe alle ingrediënten 
voorbereid moesten worden, zo-
als het fijn snijden van onder an-
dere de aardappels, de wortels, 
de komkommer, de augurken, de 
appels. Tip van de chefkok: met 
een klein beetje azijn erbij ver-
kleuren de appelschijfjes niet. 

Bovendien vertelde hij in begrij-
pelijke taal de nodige wetens-
waardigheden over de gebruik-
te groenten. Vol verbazing keken 
de kinderen toe hoe simpel het 
zelf maken van mayonaise in zijn 
werk gaat, die tenslotte in flinke 
hoeveelheden werd gebruikt. Na 
afloop van zijn demonstratie kon-
den de kinderen zelf aan de slag. 
Per tafel van vier kinderen waren 
alle ingrediënten, keurig verpakt 
in doosjes, aanwezig zodat ze di-
rect aan de slag konden gaan 
met het fijn snijden en tenslotte 
het opmaken van de huzarensa-
lade. Met plakjes ei, tomaat, au-
gurk  en een beetje tomatensaus 
als garnering werden tenslotte 
de werkstukken afgemaakt. Na 
een uur waren de kinderen klaar, 
en het moet gezegd, alle salades 
waren een lust voor het oog. De-
ze OGO-school (Ontwikkeling 
Gericht Onderwijs) besteedt veel 
aandacht aan dit soort evene-
menten waarbij de kinderen zelf, 
afgezien van de normale reken- 
en taallessen, ook met dit soort 
activiteiten in aanraking komen. 
(Joop Waijenberg)

Ander formaat
De softwareproblemen bij 

onze drukkerij zijn nog niet 
opgelost. Daarom deze week 

nogmaals de Hofgeest op 
een ander formaat dan dat u 
gewend bent. Voor het even-

tuele ongemak bieden wij 
onze excuses aan.

De directie 

KoelKasten 
vanaf 199,-

Grote sortering wasautomaten 
en drogers tegen lage prijzen
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Klein duimpje
diverse keuzes

van 1,29 per stuk

nU 0,99

Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

 Het is tijd voor jou.

Stort €10  
tijdens de Rabo 
Spaarweek en 
ontvang een  
cadeau! 

Zie bericht elders in de krant. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 
0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent 
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. 
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar 
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, 
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijk-
steunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, 
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, tel. 
023-5378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tij-
den op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerk-
velsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt 
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie 
telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, 
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicapten-
beraad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, 
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliënten-
service. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice 
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis weke-
lijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Velsen heeft Vakcollege
Velsen - Het MKB en diverse 
grote bedrijven hebben zich ver-
bonden aan het Vakcollege Tech-
nisch College Velsen. Ook de op-
leidingsbedrijven SSPB en OTIB 
sluiten zich aan. Deze verbin-
tenis wordt vorm gegeven door 
een regionale stichting Vrienden 
van het Vakcollege. Met deze 
stichting gaat men onder ande-
re regionaal het tekort aan tech-
nisch geschoolde jongeren aan-
pakken.
Maandga is het eerste overleg 
van de deelnemersraad IJmond. 
Corus sluit zich graag aan. Ook 
zij voorzien een groot tekort aan 
technici in de toekomst. Vergrij-
zing is niet de enige oorzaak. 
Imago en tekort aan stageplaat-
sen spelen ook een rol. De deel-
nemers maken vandaag nader 
kennis met elkaar, krijgen een 
rondleiding in het Technisch Col-
lege Velsen en worden voorge-
licht over hoe het Technisch Col-
lege de formule van Het Vakcol-
lege toepast. Daarnaast worden 
er concrete afspraken gemaakt 
over de samenwerking.
Voor jongeren die al op hun 
twaalfde een loopbaan in de 
techniek zien zitten is er sinds 
vorig jaar het Vakcollege. In zes 
jaar tijd een technisch vak leren, 
een Vmbo- en Mbo-diploma op 
niveau 2 of 3 behalen en daarna 
gelijk aan de slag bij een bedrijf: 
een droomscenario dat dankzij 

intensieve samenwerking tussen 
school en bedrijfsleven op een 
groeiend aantal locaties werke-
lijk wordt. 
In de eerste drie jaar gaat elke 
leerling zich oriënteren. Hij of zij 
wil graag zo snel mogelijk het 
echte werk proeven. Dat bete-
kent naast de onderwijsonder-
delen die wettelijk verplicht zijn, 
ook veel bedrijfsbezoeken en 
gastlessen van beroepsuitoefe-
naars. En uiteraard krijgt de leer-
ling uitgebreid met techniek te 
maken. Er staat elke week twaalf 
uur Techniek en Vakmanschap 
op het lesprogramma.
De laatste drie jaar staan de 
voorbereiding en kwalificering 
centraal. Dit gebeurt vooral in 
de praktijk. Er zijn stages en in 
een later stadium gaat de leer-
ling volledig werkend leren: één 
dag theorie en 32 uur werken. 
De school zorgt voor de bege-
leiding van de leerling, het Vm-
bo-diploma en het diploma Mbo 
kwalificatie niveau 2 en 3. Deel-
nemende bedrijven geven bege-
leiding op de werkvloer. Na zes 
jaar is de Vakcollege-leerling 
klaargestoomd voor de arbeids-
markt en kan gelijk aan de slag. 
Het Vakcollege leidt overigens 
niet alleen op voor strikt uitvoe-
rend werk in de techniek, maar 
ook voor technische functies in 
ontwerpen, planning, organisa-
tie, inkoop of voorbereiding.

Zebra Uitzendbureau 
verhuist volgende week
IJmuiden - Zebra Uitzendbu-
reau B.V. verhuist volgende week 
naar de IJmuider Delta. ,,In on-
ze nieuwe hoofdvestiging aan de 
rand van het havengebied zijn wij 
in staat om onze klanten te ont-
vangen op een manier zoals wij 
dat graag willen. De uitstraling 
van de vestiging aan de Kenne-
merlaan voldoet niet meer aan 
onze eisen. Het pand is niet re-
presentatief en we zitten te dicht 
op elkaar waardoor het voeren 
van een persoonlijk gesprek niet 
meer mogelijk is.’’ De vestiging 
aan de Jacob van Deventerstraat 
in Beverwijk blijft gewoon open.
Eerder dit jaar werd de naam van 

de organisatie al gewijzigd in 
Zebra Uitzendbureau B.V. ,,Met 
de verhuizing naar een nieuw 
pand is het ook tijd om afscheid 
te nemen van het vertrouwde ze-
brapaard. Het nieuwe logo heeft 
een strakke, moderne uitstraling 
die beter bij onze huidige orga-
nisatie past. Het is een professi-
oneel beeldmerk dat de nieuwe 
koers van Zebra Uitzendbureau 
B.V. nog eens extra benadrukt.’’ 
Het nieuwe logo zal geleidelijk 
worden geïntroduceerd.
De nieuwe hoofdvestiging van 
Zebra staat aan Margadantstraat 
28 in IJmuiden. Zie ook www.ze-
bra-uitzend.nl.
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Cinekid in Witte Theater
IJmuiden - Kinderen hoeven 
zich deze herfstvakantie niet 
te vervelen. Storm of regen het 
maakt niet uit, want in het Wit-
te Theater is het Cinekid Festi-
val. Voor alle kinderen is wel iets 
leuks, spannends of moois te 
zien. Er is van zondag 18 tot en 
met vrijdag 23 oktober elke mid-
dag een jeugdfilm. Ook dit jaar 
heeft het Witte Theater een leu-
ke actie voor de lezers van de-
ze krant. Wie de bon uit de krant 
meeneemt, krijgt gratis toegang 
tot een film van Cinekid voor een 
broertje, zusje, vriendje of vrien-
dinnetje. Reserveren voor Cine-
kid kan via 0255-521972.

Laban het allerliefste spookje 
• Lasse Persson, Per Ahlin & Ka-
rin Nilsson • Zweden 2008 • 44 
minuten • Leeftijd 3+ • Zondag 
18 oktober, 14.30 uur. Toegang 5 
euro. • Het spookje Laban beleeft 
allerlei avonturen met zijn beste 
vriend prins Bas en zijn zusje La-
bolina. Ze spelen verstoppertje, 
ze krijgen een gekke oom op be-
zoek en ze picknicken in de re-
gen. Laban is nog steeds een 
bangerik maar ook het allerlief-
ste spookje van de wereld.

Pluk de Kleine Bever • Philip-
pe Calderon • Canada/Frankrijk • 
75 minuten • Leeftijd 6+ • Maan-
dag 19 oktober, 14.30 uur • Toe-
gang 5 euro. • Een schitterende 
natuurdocumentaire voor jong 
en oud. Volg Pluk de kleine Be-
ver op zijn ontdekkingstocht in 
de natuur. Nieuwsgierig, naïef 
en onverschrokken trekt Pluk er 
op uit. Zo komt hij in aanraking 
met de gevaren van de wilde na-
tuur en leert hij zijn vrienden en 
vijanden kennen.

De Kleine Nicolaas • Laurent 
Tirard • Frankrijk • 90 minuten • 
Leetijd 7+ • Woensdag 21 okto-

ber, 14.30 uur • Toegang 5 eu-
ro • Nicolas leidt een rustig be-
staan. Hij heeft ouders die van 
hem houden, vrienden met wie 
hij veel plezier heeft en niets in 
zijn leven dat hij wil veranderen. 
Maar op een dag hoort Nico-
las een gesprek tussen zijn ou-
ders, dat hem doet geloven dat 
zijn moeder zwanger is. Hij raakt 
in paniek en stelt zich het ergste 
voor: straks zal zijn kleine broer-
tje alle aandacht krijgen en zul-
len zijn ouders zich niet meer 
met hem bezighouden. Zullen ze 
hem achterlaten in het bos, net 
als Klein Duimpje?

Karla’s Wereld • Charlotte 
Sachs Bostrup • Denemarken • 
90 minuten • Leeftijd 8+ • Don-
derdag 22 oktober, 14.30 uur 
• Toegang 5 euro • Karla’s We-
reld gaat over een gewone fami-
lie met gewone problemen. Kar-
la probeert haar ouders weer bij 
elkaar te krijgen, maar dat is las-

tig aangezien zij gescheiden zijn, 
ze een nieuwe stiefvader heeft 
en een irritant broertje. Boven-
dien houdt haar vader zich niet 
aan zijn beloftes.

It’s not me, I swear • Philippe
Falardeau • Canada • 105 minu-
ten • Leeftijd 11+ • Vrijdag 23 ok-
tober, 14.30 uur • Toegang 5 eu-
ro • Leon is tien jaar oud en heeft 
veel problemen en een rijke fan-
tasie. Zijn ouders maken veel ru-
zie en de buren zijn verschrikke-
lijk. En dan heb je ook nog ver-
velende Lea die altijd gelijk heeft. 
Als zijn moeder ook nog eens be-
sluit om te vertrekken en in Grie-
kenland te gaan wonen, is Le-
on bereid alles te doen om maar 
geen pijn te voelen. Hij wordt 
een expert in zelfmoordpogin-
gen, vernietigt het huis van de 
buren, wordt een professioneel 
leugenaar en wordt zelfs verliefd 
op Lea. Het zorgt er allemaal 
voor dat hij zich beter voelt.

Lezersactie ✁
✁

✁

✁
✁

✁ ✁

✁

Bij inlevering van deze bon
Gratis tOeGaNG

voor een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje 
bij één of meer betalende bezoekers bij 

het Cinekid Filmfestival in het Witte Theater in IJmuiden 
van 18 t/m 23 oktober.

✁

✁

Leuke expositie
in de Coffeeclub
IJmuiden – Sinds kort is er een 
nieuwe expositie in de Coffee-
club aan de Velserhof te zien. 
Het zijn schilderijen van Haar-
lemmer Rob Hessen (64). Zo-
maar vanuit het niets begon Rob 
drie jaar geleden met schilderen 
en hij is er sindsdien niet meer 
mee gestopt.
Rob wilde als jongen graag va-
ren, het liefst bij de marine. Maar 
omdat hij dan ook moest duiken, 
haakte hij af en werd timmerman 
in de bouw. Zijn belangstelling 
voor de scheepvaart bleef. Ook 
had hij interesse in kunst, waar-
door zijn vrouw in 2006 zei: ,,Ga 
eens schilderen.’’ En dat was het 
begin van een heerlijke hobby. 
Rob schildert veel na, van plaat-
jes en foto’s, soms ook die hij 
zelf maakt. Hij gaat hierbij zeer 
secuur te werk, meet alles uit en 
vergroot dit voordat er iets op 
het doek komt. Achter elk schil-
derij zit een verhaal. Zo hangt er 
een schilderij van de Haarlem-
se Burgwal. ,,Mijn broer werkte 
vroeger bij Johan Enschedé. Het 
stonk daar en hij wilde zijn brood 

niet ’s morgens vroeg meene-
men, want dan ging dat ook stin-
ken. Daarom bracht ik als acht-
jarige jongen rond lunchtijd al-
tijd het brood naar mijn broer en 
dan kwam ik langs de Burgwal’’, 
vertelt de schilder. Ook mooi is 
het schilderij van de stoomsleper 
in de sluizen van IJmuiden. Zijn 
vrouw en haar familie zijn alle-
maal afkomstig uit IJmuiden, een 
oom verhuisde twintig jaar ge-
leden naar Lemmer. Voor hem 
maakte Rob dit schilderij en de 
stoomsleper kreeg de naam van 
de oom: Jaap. 
De man kreeg er tranen van in 
zijn ogen, zo mooi vond hij het 
om dat dierbare plekje weer te 
zien. Verder zijn er doeken van 
zelfgemaakte foto’s uit onder 
andere Volendam. De Rotter-
damse haven in vol bedrijf is op 
twee schilderijen te zien en ook 
veel bekende beelden uit Haar-
lem. De expositie is tot het ein-
de van dit jaar in de Coffeeclub, 
loop er rustig eens binnen om 
de schilderijen te bekijken. (Car-
la Zwart)

Herfstpret op de markt
IJmuiden - Met Fun4Kids en 
‘Ouderwets geld graaien’ zal het 
volgende week donderdag wel 
eens heel druk kunnen worden 
op de IJmuider weekmarkt op 
het Velserduinplein.

Volgende week hebben de kids 
een weekje vakantie, dus kan er 
weer van alles worden onderno-
men om er voor te zorgen dat 
kinderen en ouders leuke dagen 
hebben. Gelukkig hoef je daar-
voor het wekelijks bezoek aan de 
markt in IJmuiden niet voorbij te 
laten gaan. De ondernemers van 
de markt hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en iets bedacht 
voor kinderen en hun ouders, om 
het deze week extra gezellig te 
maken. Bovendien kunnen grijp-
grage ouders geld verdienen op 
de markt. Er komt namelijk een 
ludieke attractie op de markt te 
staan: ‘Geld graaien’. In een spe-
ciale cabine wordt de windma-
chine aangezet en volwassenen 
mogen 30 seconden lang pro-
beren zoveel geld te pakken als 

ze kunnen. Dat zal nog helemaal 
niet mee vallen, maar dat is al-
leen maar leuk voor het publiek. 
Het geld dat men graait, kan 
men inwisselen voor de IJmuider 
markt cashcard, waarmee men 
kan betalen bij alle deelnemers 
van de IJmuider markt.
Er is voor kinderen ook heel veel 
leuks te doen, zoals een spring-
kussen, schminken en er zijn sui-
kerspinnen en popcorn.
En natuurlijk is de markt ook met 
alle kramen aanwezig, zodat je 
nu eens samen met de kinderen 
of kleinkinderen gezellig kunt 
shoppen. Leuk voor de kids om 
zelf mee te kiezen met leuke mo-
de-artikelen. En nu kunnen ze 
meteen even die coole laarzen 
passen. Ook de snoepkraam zal 
zeker deze week extra klanten 
trekken.
En de markt is nog steeds niet 
duur, dus zal er na het ‘geld 
graaien’ zeker nog genoeg geld 
overblijven voor meer bezoeken 
aan de markt. De markt staat er 
van tien tot vier uur.

Unieke Sinterklaasactie 
Banketbakkerij Schmidt
Driehuis - Aan de Da Costa-
laan 1A zijn de voorbereidingen 
voor de komst van Sinterklaas 
inmiddels in volle gang. Vincent 
en Konstansiya, de Hofleveran-
ciers van de Sint, hebben een 
unieke Sinterklaasactie. Met de 
kanskaartenactie in deze winkel 

zijn namelijk 60 entreekaarten 
te winnen voor de Sinterklaas-
musical ‘De Geheime Chocola-
deletters van de Sint’ van Ron 
Boszhard. De voorstelling is op 
zondag 22 november in de RAI 
in Amsterdam.
Bij aankoop van Sinterklaaslek-

kernijen in de winkel tussen 19 
oktober en 5 december ontvan-
gen klanten een kanskaart. Za-
terdag 14 november worden 
twintig winnaars uit de ingele-
verde kaarten getrokken. Zij krij-
gen ieder drie entreekaarten, ter 
waarde van 45 euro. Over ver-
voer hoeft men zich bovendien 
geen zorgen te maken: alle win-
naars worden  vanaf de bakkerij 
met de bus naar Amsterdam en 
terug gebracht. 
Om nog meer klanten te laten 
genieten van het traditionele Sin-
terklaasfeest, houdt Banketbak-
kerij Schmidt op woensdag 25 
november een Marsepein Doe-
middag om twee en drie uur. Er 
is ruimte voor zestien kinderen, 
die, eventueel met hulp van ou-
ders, marsepeinen figuren kun-
nen maken. Wie mee wil doen, 
kan dat melden op de kanskaart. 
Reden genoeg dus om voor uw 
banket en Sinterklaas aankopen  
naar Banketbakkerij Schmidt te 
gaan. Deze banketbakkerij staat 
in de wijde omtrek goed bekend 
om de kwaliteit van zijn produc-
ten.
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Open Huis bij 
Maritieme Academie
IJmuiden - Zaterdag stonden 
de deuren open bij de Maritie-
me Academie aan de Kanaal-
straat 7 om schoolverlaters ken-
nis te laten maken met de mo-
gelijkheden voor een opleiding 
in de maritieme wereld. Scho-
lieren in het bezit van een VM-
BO-diploma kunnen hier terecht 
voor een volwaardige beroeps-
opleiding, bijvoorbeeld mari-
tiem officier. Deze officier houdt 
zich bezig met officierstaken aan 
boord van zeeschepen van ver-
schillende grootte. Dat zou na-
tuurlijk ook mogelijk kunnen zijn 
op één van de grote, luxe cruise-
schepen.

Aan jongens of meisjes met een 
avontuurlijke instelling en gevoel 
voor water biedt dit opleidings-
instituut een scala aan oplei-
dingsmogelijkheden. De school 
heeft werkelijk de modernste 
technische opleidingsvoorzie-
ningen in huis. Via simulatoren, 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
een flightsimulator die op Schip-
hol wordt gebruikt, worden de 
leerlingen vertrouwd gemaakt 
met het echte werk. Storm, re-
gen, mist etcetera kunnen via de 
computerprogramma’s worden 

opgeroepen. Op een scheeps-
brug met de modernste appara-
tuur en enorme beeldschermen 
waan je je op een oceaanstomer, 
die je door de sluizen en de pie-
ren van IJmuiden moet sturen. 
Ook een heuse motorsimulator 
is aanwezig waarmee alle moge-
lijke technische problemen met 
de voortstuwingsinstallatie kun-
nen worden nagebootst. 
Tijdens de opleiding komen na-
tuurlijk ook onderdelen als na-
vigatie, scheepswerktuigkunde, 
automatiseringstechniek, bela-

dingstechniek, EHBO en ont-
snappingstechnieken aan de or-
de want midden op de oceaan 
helpt 112 bellen niet zoveel. Vol-
gens Gea Meems, locatiema-
nager, biedt een diploma van 
de Maritiem Academie een vrij-
wel zekere garantie op een vas-
te baan want vanuit de zeevaart 
is er heel veel vraag naar gedi-
plomeerd personeel, wat in deze 
onzekere tijden niet onbelang-
rijk is.

Mocht uw zoon of dochter zijn 
of haar beroepskeuze nog niet 
hebben gemaakt, dan is een ori-
enterend bezoek aan dit oplei-
dingsinstituut zeker een aanra-
der. Ontdek het beroepsonder-
wijs.Hoge opkomst bij 

ondernemersbijeenkomst
Regio - Vorige week dinsdag or-
ganiseerde IJmond Veelzijdig sa-
men met Jonge Ondernemers 
IJmond (JOIJ), Kamer van Koop-
handel Amsterdam en de FED-
IJmond de derde praktijkgerich-
te workshop van dit jaar. Tijdens 
deze bijeenkomst stond e-com-
merce centraal.
Ruim 40 startende ondernemers 
waren op dinsdagavond in Ho-
tel Augusta om inzicht te krijgen 
in de ‘do’s en don’ts’ op het in-
ternet. De aftrap van de avond 
werd gegeven door Martijn van 
Gogh van Syntens, die een alge-
meen verhaal hield over e-com-
merce en de gratis diensten die 
Syntens op dat gebied biedt voor 
startende ondernemers. 
Hierna ging Marc Castricum van 
Webcreatives dieper op de ma-
terie in, tijdens een interactie-
ve workshop. Dat ook de star-
tende ondernemer niet zon-

der een goede internetsite kan, 
hoeft geen betoog. Veel bedrij-
ven worden tegenwoordig ge-
zocht én gevonden via het world 
wide web. De focus was tijdens 
de workshop gericht op alle za-
ken rond sleutelwoorden, zoek-
termen, landingspagina´s en pa-
ginaprioriteiten. Dit bracht ge-
noeg gesprekstof voor de afslui-
tende netwerkborrel. 
De hoge opkomst en positieve 
geluiden over de workshop zijn 
in ieder geval genoeg reden om 
door te blijven gaan met star-
tersondersteuning.
Daarom wordt er onder de naam 
IJmond Start in 2009 nog een 
vierde workshop  georganiseerd. 
Die workshop staat in het teken 
van financiën en vindt plaats op 
dinsdag 24 november. Deelname 
is gratis. U kunt zich alvast aan-
melden voor deze bijeenkomst 
via info@ijmond-veelzijdig.nl.

Whisky & Rum aan Zee festival
‘Volgende keer 
ben ik er weer bij’
IJmuiden aan Zee – Afgelopen 
zaterdag organiseerde Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck voor de vierde 
keer het Whisky & Rum aan Zee 
festival, in Holiday Inn. Er waren 
twee zeer druk bezochte edities, 
in de middag en in de avond. De 
laatste werd geopend door bur-
gemeester Franc Weerwind, ver-
gezeld door de wethouders Karel 
Ockeloen en Arjen Verkaik. De 
burgemeester bottelde de eerste 
fles van een nieuwe soort whis-
ky van Millstone. Daarna kreeg 
hij van Hans Offringa het boek 
‘Whisky en Jazz’ overhandigd.

Er waren niet alleen diverse 
soorten whisky en rum om te 
proeven, maar ook verschillen-
de likeuren en zelfs bier dat op 
whiskyvaten was gerijpt. Er wa-
ren rondleidingen langs de di-
verse stands en er werden mas-
terclasses gegeven.
Een man neemt een slok van een 
likeur, waarin whisky verwerkt is. 
Hij trekt een gezicht. ,,Ik zie het 
al, u houdt niet van zoet’’, lacht 
de verkoopmedewerkster. ,,Het 
is ook meer een vrouwendrank-
je.’’ Dick Visser uit IJmuiden be-
aamt dat: ,,Mijn vrouw drinkt 
nooit alcohol, maar af en toe een 
likeurtje kan ze wel waarderen.’’ 
Hij leerde whisky drinken in Yar-
mouth, waar hij als achttienjari-
ge werkte. ,,We gingen een bier-

tje drinken in de pub, maar die 
sloot om 23.00 uur. Daarna gin-
gen we met een collega mee. Die 
had geen bier in huis, wel whis-
ky. Ik dronk het eerst met ginger 
ale, maar binnen een paar da-
gen dronk ik het puur. En ik ben 
nooit anders blijven doen’’, ver-
telt Visser. Terwijl hij rondkijkt, 
besluit hij: ,,Dit is wel erg groots 
opgezet. Ik zie een beetje door 
de bomen het bos niet meer.’’ 
Een andere mening heeft Robin 
uit IJmuiden, die samen met zijn 

vrienden Nathan en Bart aan-
wezig is. ,,Vorig jaar waren we 
op een andere lokatie aan het 
strand, daar stond je echt hutje 
mutje en moest je lang wachten. 
Hier is het lekker ruim en over-
zichtelijk. En met een leuke band 
er bij, het is zo echt een uitje.’’ De 
vrienden houden vooral van turf-
gestookte whisky. 
Wim Nijboer uit Haarlem haalt 
zijn whisky altijd bij Zeewijck: 
,,Ze hebben daar gewoon de 
mooiste collectie.’’ Dit keer nam 
hij zijn vrienden Gerard en Jos 
mee naar de proeverij. Ze zijn 
begonnen met de Ierse whisky, 
daarna proefden ze de Schotse. 
Zijn vrienden zijn zeer te spreken 
over het evenement: ,,Heel leuk 
van opzet en wat een bijzonde-
re lokatie. Volgende keer ben ik 
er weer bij.’’ (Carla Zwart)

Tickets 2Generations 
nu overal verkrijgbaar
Velsen-Zuid - De online ver-
koop van 2Generations op 7 no-
vember in SnowPlanet loopt al 
aardig storm. Vanaf deze week 
liggen de tickets ook weer bij de 
vaste voorverkoopadressen. Op-
tredende artiesten zijn onder an-
dere George Baker en Gregor 
Salto.
Voor tickets kun je in IJmuiden 
terecht bij Indigo Fashion, Van 

Westerop (ook bij de vestiging 
in Bloemendaal) en Primera aan 
de Planetenweg. In Santpoort 
zijn tickets verkrijgbaar bij Bre-
derode Sport, in Driehuis bij ta-
baksspeciaalzaak Tromp, in Vel-
serbroek bij Hair-In en in Haar-
lem-Noord bij North-End. Ook 
bij feestlocatie SnowPlanet zijn 
tickets verkrijgbaar. Zie ook 
www.2generations.nl.
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Zondag bokbierfietstocht
Velsen - De bokbierfietstocht 
kreeg in Velsen en omgeving de 
pretentieuze naam ‘Grand Tour 
Des Bieres Bocque Aux Pedales’. 
Zondagmiddag 18 oktober wordt 
deze fietstocht voor de derde 
keer gereden. Deze bokbierfiets-
tocht, die zeer gewild is vanwege 
de gezelligheid en de gemoede-
lijkheid, kan het best omschre-
ven worden als een culinaire en 
muzikale ontdekkingsreis met 
een grote verscheidenheid aan 
bokbieren. Maar wie liever een 
sapje of een kop koffie drinkt, is 
natuurlijk ook welkom. De deel-

nemende cafés doen er weer al-
les aan om het de deelnemers 
naar de zin te maken, niet alleen 
met verfijnde en soms onbeken-
de bokbiertjes, maar ook met cu-
linaire hapjes. 
Er zit ook muziek in deze tocht. 
Bij de Theeschenkerij in Velser-
beek speelt de band Vlucht 13 
en in het theatercafé van het 
Witte Theater is vanaf 17.00 uur 
de band Jimmy’s Gang te beluis-
teren, onder andere met Ruud 
Jansen. Deelnemende cafés zijn: 
Grand Café La Belle in IJmui-
den, Hoeve Duin en Kruidberg Overwinteren bij

paviljoen Zilt aan Zee
IJmuiden aan Zee - Zilt aan Zee 
heeft de afgelopen zomer niet stil 
gezeten. Er werd volop getrouwd 
en ondanks de recessie wisten 
bedrijven Zilt nog steeds te vin-
den om voor het personeel een 
strandbarbecue of feestavond te 
organiseren. Veel vraag was (en 
is) er ook naar de familielunches 
‘Net even anders’. Dit is een an-
ti-pastilunch waarbij de gasten 
feestelijk worden ontvangen met 
een glas bubbels. De luxe en fi-
nesse met het authentieke van 
het strand maakt dat jong en oud 
zich bij Zilt thuis voelen.
,,Dit seizoen hebben we een lich-
te verschuiving gezien bij de dag-
jesmensen’’, vertelt bedrijfsleider 
Anneke van Egmond. ,,Men kiest 
tegenwoordig om niet meer voor 
dag en dauw op het strand te 

zijn, maar in de middag te arrive-
ren en dan ’s avonds lekker met 
de kids op het strand te dineren. 
En dineren, dat kan uitstekend 
bij Zilt aan Zee.’’
,,Wij vergeten de kleintjes niet 
en hebben dan ook naast de 
friet met een snack, verschillen-
de kidsmenu’s op de kaart staan. 
Voor de allerkleinsten hebben 
wij altijd een Olvarit fruithap of 
warme groenteprak in huis. Zilt 
springt sowieso in op de wensen 
van de drukwerkende papa’s en 
mama’s door te zorgen voor vol-
doende kinderstoelen, een baby-
room met luiers, billen- en snui-
tendoekjes en speelgoed.’’
Overwinteren is dit seizoen wel 
heel aangenaam op het IJmui-
derstrand. Zilt aan Zee kiest ook 
in de winter om dagverse pro-
ducten aan te bieden.
Fred van Beusekom, de eigenaar 
van Zilt aan Zee, loopt wekelijks 
trots binnen met zijn zelf gevan-
gen kabeljauw en in de tussen-
tijd staan de kreeften op het vuur 
te koken voor de huisgemaakte 
Bisque. Gerrit’s appeltaart heeft 
zijn roem inmiddels ook ruim-
schoots vergaard.
Daarnaast heeft Zilt altijd een 
lijstje ‘buiten de kaart om’, zo-
als ‘Wat de zee ons biedt’, een 
stamppotje of huisgemaakte 
griesmeel met warme rode bes-
sen... De Zilt Tip is een wisselend 
weekgerecht voor 17,50 euro. 
Deze week is dat tarbotfilet met 
beure blanc. 
Bij reservering vooraf ontvangt 
u een glas bubbels van het huis. 
Reserveren kan via 0255-519300. 
Zie ook www.ziltaanzee.nl.

Pink Ribbon bij Uitkijk
Regio - Oktober is dé Pink Rib-
bon maand. Pink ribbon oftewel 
het roze lint is een internationaal 
symbool dat door organisaties 
en personen gebruikt wordt om 
de betrokkenheid bij borstkan-
ker uit te drukken. Het doel van 
Pink Ribbon is mensen bewust 
te maken van borstkanker. 
Bij restaurant De Uitkijk op het 
Kopje van Bloemendaal wordt 

deze maand een inzameling ge-
houden voor dit goede doel. Bij 
een drie-gangen menu en bij de 
special van de maand, Pink Rib-
eye steak, wordt 10 procent van 
de opbrengst gedoneerd aan 
Pink Ribbon. Naast de steun 
voor het goede doel een gezel-
lige avond uit! Voor meer infor-
matie zie www.pinkribbon.nl of 
www.restaurantDeUitkijk.nl.

Jimmy’s Gang in Stage 
Café Witte Theater
IJmuiden - Zondagmiddag is 
het Stage Café niet alleen gast-
heer van de bockbierfietstocht, 
tevens zijn ze  ook nog  gastheer 
van Jimmys Gang. 
Jimmy richtte samen met toet-
senvirtuoos Ruud Jansen de 
band op, verder werd snaren-
trekker Peter Bakker aange-
trokken. Samen met de ritme-
sectie bestaande uit  drummer 
Martin Veerman en bassist Ron 
Tromp was Jimmys Gang gebo-
ren. Dat dit een succes formule 
is blijkt uit het feit dat de band 

een graag geziene gast is op de 
vele podia in binnen- en buiten-
land. Het repertoire bestaat uit 
een breed scala aan nummers 
en wordt gekenmerkt door dyna-
misch en strak spel afgewisseld 
door fraaie ballads onder ande-
re van Willy Deville. zodat een ie-
der deze middag kan genieten 
van een uitstekend bockbiertje 
gelardeerd met prettig in het ge-
hoor liggende muziek.
Aanvang om 17.00 uur. De toe-
gang is gratis. Locatie: Witte The-
ater, Kanaalstraat, IJmuiden.

in Santpoort-Noord,  De Halve 
Maan, ook in Santpoort, Grand 
Café Valerius in Driehuis, Thee-
schenkerij Velserbeek in Velsen-
Zuid, Café Spaarndam, Theater-
café van het Witte Theater en 
Restaurant Café Sea You in Vel-
sen-Noord. Bij al deze gelegen-
heden zijn ook de kaarten ver-
krijgbaar voor acht euro. Dit is 
inclusief een retourtje voor de 
oversteek naar Sea You met de 
IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij. Voor mensen van bo-
ven het kanaal is het ideaal om 
daar de fietstocht te beginnen. 
Aanvang is 13.00 uur. Vanaf dat 
tijdstip start ook de boot vanaf 
de Noordpier naar de Kop van 
de Haven. Er zal elk half uur een 
afvaart zijn: om het hele uur van-
af de Noordpier en om het halve 
uur vanaf de Kop van de Haven. 
De laatste boot vertrekt daar om 
18.30 uur en gaat dan om 19.00 
uur voor het laatst terug richting 
IJmuiden. Het staat de deelne-
mers natuurlijk vrij waar zij de 
bokbierfietstocht starten en in 
welke volgorde ze de tocht vol-
gen. De organisatie is ook dit 
jaar weer in handen van Albert, 
Hiljo, Rob en Inga van het Thea-
tercafé van het Witte Theater. Zij 
hebben er heel veel zin in en ho-
pen dat ze veel deelnemers mo-
gen begroeten tijdens deze der-
de Grand Tour Des Bieres Boque 
Aux Pedales.

MAM Groep BV: 
Mensen Als Middelpunt
IJmuiden - Aan de Kennemer-
laan 165 in IJmuiden is de MAM 
Groep BV gevestigd. Een organi-
satie, die zich toelegt op en ge-
specialiseerd is in ondersteuning 
en advisering van het Midden- 
en Kleinbedrijf (MKB).
De core business van de MAM 
Groep is consultancy, werving & 
selectie, detachering, debiteu-
renbeheer en arbeidsre-integra-
tie. De diverse afdelingen wor-
den geleid door coördinatoren 
die hun sporen op deze onder-
delen van bedrijfsvoering sinds 
vele jaren hebben verdiend. 
Sinds 2007 zijn Marcel Smit en 
Willem Rube, die al jaren een za-
kelijke samenwerking hebben, 
de sturende en gedreven krach-
ten achter dit bedrijf. Dankzij 
hun jaren lange werkervaring is 
er een samenwerkingsverband 
tot stand gekomen dat geresul-

teerd heeft in de oprichting van 
de MAM Groep. 
Marcel heeft zijn (financiële en 
fiscale) sporen verdiend in het 
bankwezen, accountancy en de 
laatste 10 jaar als directeur/ei-
genaar van SmitKoch en Wil-
lem heeft de nodige commerci-
ele ervaring opgedaan als eind-
verantwoordelijke in het bedrijfs-
leven en de laatste 5 jaar als di-
recteur/eigenaar van zijn bureau 
Aanzetzijn.
Dankzij hun ervaring in zowel de 
commerciële sector als ook op 
financieel gebied is er nu binnen 
dit samenwerkingsverband zo-
veel ervaring dat men op velerlei 
gebied advies en ondersteuning 
kan geven aan bedrijven in het 
Midden- en Kleinbedrijf. Willem 
Rube is ondermeer bezig met 
trainen en coaching van com-
merciële processen en perso-

neel van grote, landelijk opere-
rende organisaties. Maar ook is 
de MAM Groep door het UWV/
CWI gecertificeerd met een in-
koopkader voor ondersteuning 
van werkzoekenden naar een 
nieuwe werkkring. Een belang-
rijk onderwerp bij bedrijven in 
de MKB-sector is en blijft De-
biteuren Beheer. Uit onderzoek 
is gebleken dat de bedrijven in 
deze sector circa 1,3 miljard eu-
ro per jaar mislopen aan onbe-
taalde rekeningen. Coördinator 
Samantha Rijbroek stuurt met 
haar contactmedewerkers het 
delicate proces aan van het be-
talingsproces tussen bedrijven 
en hun klanten. Dit om de be-
drijfsliquiditeit te versnellen en 
te waarborgen. 
Kortom, een veelzijdige organi-
satie die op gebied van onder-
steuning en advies toegevoegde 
waarde kan bieden aan bedrij-
ven in het Midden- en Kleinbe-
drijf in de IJmond en omstreken.

Verdachte
mishandeling
aangehouden
Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week donderdag rond 
01.00 uur een 37-jarige inwoner 
van Velsen-Noord aangehou-
den. Hij wordt ervan verdacht 
een vrouw te hebben geslagen 
en geduwd. De vrouw, een 18-
jarige vrouw uit IJmuiden, heeft 
inmiddels aangifte gedaan. Het 
geschil tussen het tweetal lag 
in de relationele sfeer. Tegen de 
man wordt proces-verbaal opge-
maakt.
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Slenders was- en stomerij 
gaat voor kwaliteit
Santpoort-Noord - Dit familie-
bedrijf, dat al bestaat sinds 1868, 
wordt nu gerund door de twee 
zussen Slenders, Nicolette en 
Annemieke, ondersteund door 
hun echtgenoten Martin Roest 
en Pascal Peper. Opgegroeid in 
deze branche weten zij als geen 
ander wat de wensen zijn van de 
klanten die hun was- en stoom-
goed brengen voor een schoon-
maakbeurt. 
In maart 2009 is aan de Narcis-
senstraat in Santpoort Noord een 
prachtig, nieuw bedrijf geopend 
waar met de modernste machi-
nes uw wasgoed wordt gerei-
nigd en gestreken. Over kwaliteit 
gesproken, overhemden worden 

Volksuniversiteit 
begroet 500ste cursist
Driehuis – Maandag werd in 
de Duin en Kruidbergmavo de 
500ste cursist, die zich voor dit 
seizoen bij de Volksuniversiteit 
Velsen had ingeschreven, in het 
zonnetje gezet. Dat was Anna-
lies Hof uit IJmuiden, die bij Odil-
le Schouten Franse conversatie-
les volgt.
,,We wilden een oude traditie 
in ere herstellen’’, vertelt voor-
zitter Ed Comaita. ,,Het is iede-
re keer weer spannend hoe het 
na de inschrijving uitpakt in sep-
tember, als de cursussen starten. 
Zeker in deze tijd van recessie. 
Maar gelukkig staat de teller niet 

stil, er zijn nu al zo’n 550 cursis-
ten begonnen.’’ Annalies ontving 
een taart en mag een excursie 
naar keuze via de Volksuniver-
siteit volgen. Al enige tijd volgt 
ze de Franse conversatieles. Ze 
kocht een huis in Frankrijk en 
dan is het natuurlijk wel handig, 
als je de taal spreekt. Het is nu 
nog een vakantiehuis, of ze zich 
er ooit definitief gaat vestigen, 
dat weet Annalies nog niet. ,,Dan 
mag ik nog wel heel wat Franse 
lessen volgen’’, lacht ze, waarna 
ze de taart aansnijdt en verdeelt 
onder haar medecursisten. (Car-
la Zwart)

Ouderenadviseurs: 
eerste hulp bij ouderen
Velsen - Ouderen die vragen, 
zorgen of problemen hebben 
die zij zelf niet kunnen oplos-
sen, kunnen daarvoor naar de 
Ouderenadviseurs. Coby Bos, 
Sultan Çelik en Arend Lamm 
zijn de ouderenadviseurs bin-
nen de gemeente Velsen. Vijf 
dagen per week kunnen zij 
op een breed vlak vragen be-
antwoorden en zonodig di-
rect praktisch handelen. En 
alle hulp van de Ouderenad-
viseurs is gratis.

,,Wij zijn een echte vraagbaak,’’ 
zegt Arend Lamm. ,,Soms voor 

een vrij simpele vraag, maar ook 
heel regelmatig voor meer com-
plexe situaties, zoals bemidde-
ling bij problemen met organi-
saties.’’
,,Het is een ingewikkelde tijd om 
oud te worden,’’ aldus Coby Bos. 
,,Ouderen hebben soms moei-
te met het begrijpen van brieven 
of procedures, daar kunnen wij 
heel direct bij helpen. Ook bij het 
invullen van formulieren of het 
aanvragen van voorzieningen.’’
De Ouderenadviseurs worden 
niet alleen door ouderen bena-
derd, maar soms ook door een 
buurtgenoot, ziekenhuis of fa-

milielid. Er is geen wachtlijst, dus 
kan de Ouderenadviseur snel 
geraadpleegd worden. Oude-
renadviseurs kijken steeds naar 
de hele situatie rond de ouderen. 
,,Soms is het echt nodig om een 
organisatie in te schakelen voor 
structurele hulp,’’ zegt Arend. 
,,Bijvoorbeeld iemand om regel-
matig op bezoek te komen, om 
de administratie te ordenen of 
thuiszorg voor hulp in de huis-
houding.’’ 
Sultan Çelik is dankzij haar Turk-
se achtergrond ook Ouderenad-
viseur voor allochtone ouderen, 
een groep met vaak eigen pro-
blemen, zoals isolatie door taal-
problemen. Deze ouderen zijn 
soms moeilijk bereikbaar.

De drie Ouderenadviseurs noe-
men zich wel de eerste hulp bij 
ouderen. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur 
via 0255-533885, vraag dan naar 
de Ouderenadviseurs. De Oude-
renadviseur kan ook bij u thuis 
komen. Er zijn in de wijken in-
loopspreekuren: in de Delta, 
Rijnstraat 2, IJmuiden op maan-
dag en vrijdag van tien tot twaalf 
uur; in Velserbroek in de Hof-
stede op dinsdag van 13.30 tot 
14.30 uur; in wijksteunpunt Zee-
wijk voor allochtone en autoch-
tone ouderen op donderdag van 
negen tot tien uur en in Velsen-
Noord in De Schulpen op don-
derdag van negen tot tien uur. 

hier nog met de hand gestre-
ken en ook het tafellinnen wordt 
gesteven en keurig gemangeld. 
Ook voor kleine reparaties, zo-
als het vervangen van ritsen of 
het stoppen van een gaatje kan 
men bij Slenders terecht. On-
danks de huidige economische 
situatie, die volgens Martin ook 
in hun branche voelbaar is, kan 
men Slenders per 1 oktober 2009 
inmiddels ook vinden in Heem-
stede aan de Raadhuisstraat 53 
waar men de winkel van Ne-
wasco heeft overgenomen. In dit 
pand was al een aantal jaren een 
stomerij gevestigd, maar omdat 
Newasco voor een andere doel-
groep heeft gekozen, met grote 

klanten in de gezondheidszorg, 
was dit hét moment voor Slen-
ders om deze zaak over te ne-
men. Maar ook in Hoofddorp is 
Slenders te vinden waar men, in 
combinatie met Rabbit Kinder-
mode aan de Tuinweg 34, een 
depot heeft geopend. Met een 
aantal busjes wordt het was-
goed dagelijks bij de diverse fi-
lialen gehaald en gebracht. Om 
klanten snel kennis te kunnen 
laten maken met de kwaliteit die 
Slenders levert loopt er een ac-
tie waarbij, tot 31 oktober 2009, 
een korting wordt gegeven van 
10 procent op al het stoom- en 
wasgoed. Deze actie geldt niet 
alleen voor de nieuwe vestiging 
in Heemstede, maar is ook van 
toepassing voor klanten bij de 
hoofdvestiging in Santpoort-
Noord. Dus mensen, sla nu uw 
slag bij Slenders.

Spaarweek bij Rabo
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert van 19 
tot en met 24 oktober de Rabo 
Spaarweek. Kinderen van 4 tot 
12 jaar met een spaarrekening 
bij de Rabobank zijn dan van 
harte welkom om hun spaargeld 
te storten op hun spaarrekening. 
Met de Rabo Spaarweek wil de 
bank sparen voor kinderen leuk 
maken.
Een gevulde spaarpot thuis is 
veel leuker en tastbaarder dan 
een gevulde spaarrekening op 
de bank, dat begrijpen wij maar 
al te goed. Daarom maakt de Ra-
bobank sparen tijdens de Rabo 
Spaarweek leuk. Kinderen ont-

vangen een leuk cadeautje van 
de Sprookjesboom of Huis Anu-
bis door tien euro of meer te 
storten tijdens de Rabo Spaar-
week. Want sparen bij de Rabo-
bank loont.
Fans van de Efteling of het Huis 
Anubis die nog geen Rabo-re-
kening hebben, kunnen nu een 
Topkid rekening bij Rabobank 
Velsen en Omstreken openen. 
Ze ontvangen een Sprookjes-
boom pakket of een stoere kluis 
cadeau.
Daarbij kan dan tijdens de 
Spaarweek meteen de spaarpot 
worden geleegd. Tot ziens bij de 
Spaarweek!

Fotokring Polderlicht 
exposeert in KG Noord
Regio - Terug naar de basis. 
Dat was het uitgangspunt voor 
de nieuwste expositie van leden 
van Fotokring Polderlicht uit Vel-
serbroek. Met drieentwintig wer-
ken laten ze zien dat ze ook met 
zwart-wit foto’s de toeschouwer 
weten te raken. De makers van 
het boek Focus Op Velsen zijn 
stuk voor stuk doorgewinterde 
amateurfotografen met een pas-
sie voor ‘het beeld’. Zwart-wit fo-
to’s vormen tegenwoordig een 
aparte uitdaging binnen de fo-
tografie, omdat de meeste foto’s 

digitaal en in kleur gemaakt wor-
den. Het gebrek aan kleur toont 
in veel gevallen de pure essen-
tie van een onderwerp: mens, 
dier, gebouw, beweging, land-
schad. Tot eind november 2009 
blijft de expositie toegankelijk 
voor patiënten en publiek op de 
afdeling Radiologie van het Ken-
nemer Gasthuis, lokatie Noord, 
aan de Vondelweg 999, 2026 BW 
Haarlem.
Meer informatie over Fotokring 
Polderlicht: www.fotokringpol-
derlicht.nl.
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Lezing door ds. Rieks Hoog-
enkamp in De Kapel, Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Koffieconcert in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Aanvang 12.30 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm 
‘Laban het Allerliefste Spookje’. 
14.30 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Purper in Concert’. Aanvang 
16.00 uur.
Try-out Vlucht13 in de Thee-
schenkerij Velsen-Zuid. Aanvang 
16.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland kin-
derexcursie Wilde herfstexcur-
sie in de Amsterdamse waterlei-
dingduinen.
Start om 16.00 uur vanaf ingang 
Zandvoortselaan (tussen Zand-
voort en Bentveld).
Themadienst: Liefde van Jezus 
in de Petrakerk, Merwedestraat 
in IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patornaat.nl: Kleine 
zaal: Dale Watson, Chuck Mead 
& Redd Volkaert. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. Dommelsch zaal: 
Björn Again. 21.00 uur. toegang 
25,-.

Maandag 19 oktober

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm 
‘Pluk de Kleine Bever’. 14.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patornaat.nl: Beide zalen: 
Smack Vegas! 20.30 tot 01.00 
uur. Toegang 9,-/11,- van 13 tot 
en met 16 jaar.

Dinsdag 20 oktober

Frans Hoek Keeper Promotie-
dag bij IJVV Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sarah Moermans ‘Al-
leen in je wereld’. Aanvang 20.30 
uur.

L
Woensdag 21 oktober

Themabijeenkomst Borstkan-
kervereniging in het kader van 
Oktober Borstkankermaand, KG 
locatie Noord, 10.00-12.30 uur. 
Aanmelden: 023-5630899.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm ‘De 
kleine Nicolaas’. 14.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ruth Jacott in ‘Passie’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Encounters at the end 
of the World’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patornaat.nl: Dom-
melsch zaal: Dirk Scheel: Lied-
jesbox Tour. 16.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 2 jaar. Kleine zaal: Sla-
vic Soul Party. 21.00 uur. Toegang 
10,-.

Donderdag 22 oktober

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm 
‘Karla’s Wereld. 14.30 uur.
Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport in De Voltreffer, 
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Jon 
Rot en Bill van Dijk in ‘De Paling-
vissers’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patornaat.nl: Café: Loneso-
me Wally. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Voor studenten gratis.

Donderdag 15 oktober

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patornaat.nl: Philhar-
monie en Patronaat presente-
ren Racoon in de Philharmonie. 
20.15 uur. Toegang 18,50/19,50. 
Kleine zaal: LOS! 24.00 tot 04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Voor studenten gratis.

Vrijdag 16 oktober

Film ‘August Rush’ in de Poor-
terszaal van ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis.
Swingsteesjun in het Meter-
huis, 20.00-01.00 uur. Info: www.
swingsteesjun.nl.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Encounters at 
the end of the World’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patornaat.nl: Kleine zaal: 
Valerius. Aanvang 20.00 uur. 
23.00 uur Late show: Bomba Es-
téreo. Toegang 9,-. Dommelsch 
zaal: Paul Carrack. 21.00 uur. 
Toegang 25,-. Caf´´: Irrational 
Library, Cosmic Android. 21.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 oktober

Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Purper in Concert’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: TOM speelt ‘Va-
der’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patornaat.nl: Kleine zaal: 
3FM presenteert: Bertolf. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Dommelsch 
zaal: José Feliciano. 21.00 uur. 
Toegang 35,-. 23.00-04.00 uur 
90’s Now!. Toegang 10,- vanaf 
18 jaar. Café: Christiaan Hof en 
I-Mod. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Zondag 18 oktober
IVN Zuid-Kennemerland Vo-
geltrek in de Hekslootpolder. 
Vertrek 08.00 uur bij infopaneel 
hoek Spaarndamseweg/Vondel-
weg.

Wat is
er te 
doen

Snelheidcontrole
Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week woensdag-
ochtend een snelheidscontrole 
gehouden op de Amsterdamse-
weg. Tussen 08.45 en 11.45 uur 
passeerden 1725 voertuigen de 
radar. Daarvan reden er 95 snel-
ler dan de toegestane 80 kilome-
ter per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 109 kilometer per 
uur. Alle betrokken bestuurders 
krijgen hun bekeuring thuisge-
stuurd.

Onder invloed
IJmuiden - Zaterdag omstreeks 
02.10 uur veroorzaakte een 29-
jarige IJmuidenaar op de IJmui-
derstraatweg een aanrijding. Hij 
reed tegen vier geparkeerde au-
to’s aan. Hij reed eerst weg zon-
der zich bekend te maken maar 
meldde zich later bij de agenten 
die op de plaats van de aanrij-
ding een onderzoek instelden. 
Hij bleek onder invloed van al-
cohol en had een promillage van 
1,40. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd.

Controle
verlichting
IJmuiden - Maandag tussen 
07.00 en 07.30 uur hielden poli-
tieagenten een fietsverlichtings-
controle op de Stationsstraat. 
Negen fietsers kregen een be-
keuring omdat hun verlichting 
niet deugde. Aan een fietser 
werd een bekeuring uitgedeeld 
omdat hij zich niet kon identifi-
ceren.

Niet fietsen
in het park
IJmuiden - Vanwege werkzaam-
heden kan het verkeer geen ge-
bruik maken van de Orionweg. In 
diverse media is aangegeven dat 
fietsers en bromfietsers gedu-
rende de werkzaamheden door 
het Duinpark mogen rijden. Dat 
is echter niet juist. Fietsers en 
bromfietsers mogen in verband 
met de veiligheid voor de bezoe-
kers niet door het park rijden en 
de politie zal toezien op de nale-
ving hiervan. Er zal worden ge-
controleerd en bij overtredingen 
wordt ook direct bekeurd.

Uitvaartverzorging IJmond 
biedt gratis ‘voorzorgservice’
Regio - Uitvaartverzorging 
IJmond biedt al zo’n 70 jaar zorg 
rond het overlijden. Zo heeft zij 
een unieke service in het leven 
geroepen: de gratis voorzorgser-
vice. Hiermee komt Uitvaartver-
zorging IJmond tegemoet aan de 
behoefte aan informatie en ad-
vies over zaken rond het levens-
einde. Uitvaartverzorging IJmond 
heeft hiervoor een speciaal boek 
ontwikkeld: ‘Dagboek van mijn 
afscheid’. De lezer wordt mee-
genomen aan de hand van een 
echt dagboekverhaal. Zodoende 
komen vanzelf meerdere belang-
rijke momenten en beslissingen 
rond een overlijden aan de or-
de. Verderop in het boek wor-
den de verschillende onderwer-
pen puntsgewijs en helder uit-
gelegd.
Veel mensen zitten bijvoorbeeld 
met vragen over AOW, pensioen, 
het huis, de ziektekosten, of de 
notaris. In het ‘Dagboek van mijn 
afscheid’ worden de belangrijk-
ste zaken kort uiteengezet. Denk 
bijvoorbeeld aan het erfrecht: 
wanneer is een testament ver-
standig en wat is het weigeren 
van een erfenis? Maar er wordt 
ook aandacht besteed aan de 
belangrijkste verschillen tussen 
uitvaartverzekeringen. En de ge-
volgen die een overlijden kan 
hebben voor het inkomen ko-
men ook aan de orde. 
Daarnaast wordt er natuurlijk 
uitleg en advies gegeven over de 

uitvaart zelf. Denk bijvoorbeeld 
aan de verschillen tussen een 
algemeen graf en een huurgraf. 
Ook wordt er uitleg gegeven over 
de verschillende bestemmin-
gen voor de as die overblijft na 
een crematie. En er wordt aan-
gegeven op welke manier men-
sen zelf een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de uitvaart: 
het dragen van de kist, het ver-
zorgen van de overledene, enzo-
voort. Omdat lang niet iedereen 
voor een kerkelijke uitvaart kiest, 
is er ook aandacht voor het ritu-
eel vormgeven van de uitvaart-
plechtigheid op een manier die 
goed past bij de eigen familie-
traditie.
Tot slot is er ook een uitgebrei-
de wensenlijst in het boek opge-
nomen. Hierin kunnen mensen 
hun belangrijkste ideeën over de 
uitvaart schriftelijk vastleggen. 
Op die manier krijgen de nabe-
staanden een steuntje in de rug 
op een moment dat al moeilijk 
genoeg is.

Uitvaartverzorging IJmond werkt 
zonder winstoogmerk. Daarom is 
het dagboek voor leden van de 
vereniging gratis. Mensen die 
nog geen lid zijn van de vereni-
ging, kunnen nu ter ere van de-
ze uitgave zonder kosten lid wor-
den. Zij ontvangen het dagboek 
dan als welkomstgeschenk. Het 
dagboek is aan te vragen via tel.: 
0800-0375. 

Herfstvakantie op 
boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de herfstva-
kantie kan op informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude een 
uilenblik worden gemaakt. Van 
een leeg conservenblik wordt 
een fraaie uil gemaakt die kan 
worden gebruikt als pennen-
bak of bloempot. Het knutselen 
is van maandag 19 oktober tot 
en met vrijdag 23 oktober tus-
sen 13.00 en 16.00 uur. Woens-
dag 21 oktober kunnen kinde-
ren fantasiedieren maken. In het 
bos wordt gezocht naar mooie 
stronken, takken, stenen en an-
dere natuurlijke materialen. Met 
oud metaal, spijkers en schroe-
ven wordt daar vervolgens met 
eigen fantasie een dier van ge-
maakt. Kunstenaar Maarten van 

der Horst uit Ruigoord komt de-
ze workshop ‘Animisme’ begelei-
den. De workshop is voor kinde-
ren vanaf 8 jaar en kost 7,50 eu-
ro. Het is raadzaam om van te 
voren aan te melden.
In de herfstvakantie begint ook 
de verkoop van kaartjes ‘kom 
zoeken naar de uil’ op zater-
dagavond 24 oktober. Tijdens de 
Nacht van de Nacht kunnen kin-
deren op Zorgvrij met de nacht-
waker mee het bos in, op zoek 
naar de uil.  Er zijn diverse start-
tijden tussen 19.30 en 21.00 uur. 
De minimum leeftijd is 6 jaar. Een 
kaartje kost 5 euro en is in de 
herfstvakantie te koop bij de re-
ceptie van de boerderij. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl
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Driehuis - Strawberries Heren 1 
heeft zijn tweede wedstrijd op rij 
verloren. Tegen  Saxenburg werd 
met 2-4 de bietenbrug op ge-
gaan, ondanks het betere spel 
van de Driehuizenaren. Straw-
berries wilde na de deceptie van 
vorige week voor eigen publiek 
laten zien wat het waard was. De 
mannen speelden dan ook zeer 
goed, maar konden niet voorko-
men dat door slecht dekken na 
tien minuten tegen een achter-
stand aan moest kijken. Toch lie-
ten ze zich niet kennen en scoor-
den na nochmaals tien minuten 
te hebben gespeeld de gelijk-
maker. Maar nog voor rust ke-
ken ze al weer tegen een achter-
stand aan. In de tweede helft be-
gonnen de rood-groene mannen 
weer optimistisch aan het duel. 
En met een groot veldoverwicht 
en vele kansen leek het slechts 
een kwestie van tijd voor Straw-
berries weer zou scoren. He-
laas gebeurde dat niet, en scoor-
de Saxenburg weer waardoor de 
marge twee doelpunten werd. 
En Saxenburg, dat de hele twee-
de helft op de counter speel-
de, scoorde nogmaals waardoor 
de wedstrijd eigenlijk gespeeld 
was. Vijf minuten voor het ein-
de scoorde Wouter Merts nog 
een eretreffer tegen zijn oude 
club, maar het mocht niet baten. 
Strawberries speelde goed, en 
was terecht teleurgesteld over 
de uitslag. (Robbert Kluwer)

Strawberries 
verliest weer

Geslaagde lustrum-
viering Strawberries
Driehuis - ,,Wat een geweldi-
ge dag!’’ Dat was de meest ge-
hoorde reactie na de viering van 
80 jaar Strawberries. De reünie 
en het lustrumfeest vonden voor 
het eerst sinds jaren weer eens 
plaats in het eigen clubhuis. Een 
schot in de roos, zo bleek zater-
dag.
De reüniecommissie en lustrum-
commissie zijn maandenlang be-
zig geweest met de voorbereidin-
gen op het feest. Voor de reünie 
werden honderden (oud-)leden 
uitgenodigd, van wie er uitein-
delijk 185 naar de club kwamen. 
Het werd een geweldig weerzien 
met oude bekenden. De reünie 
begon met een wedstrijd tussen 
het kampioensteam uit 1979 en 
een combinatieteam van Vetera-
nen B en gastspelers. 
Daarna werden herinneringen 
opgehaald in het clubhuis en de 
tent. Halverwege de reünie werd 
het eerste exemplaar van het 
lustrumboek ‘Strawberries Fo-
rever, 80 jaar clubgeschiedenis 
in woord en beeld’ door voorzit-
ter Kees Kuijt overhandigd aan 
de samenstellers Jaap Schols, 
Rob Huizinga en Friso Huizinga. 
Daarna ging de uitgifte van het 
boek van start in de bestuurska-
mer. In het eerste weekend wer-

den er meteen al zo’n 100 boe-
ken verkocht. De leden kunnen 
het boek gratis ophalen (één per 
adres). 
‘s Avonds barstte in het club-
huis een tropical party los. De 
band Tasty zorgde er in de tent 
voor dat niemand stil kon blijven 
staan, de cocktailbar deed goe-
de zaken en binnen draaide tap 
op volle toeren. 
Veel bezoekers hadden zich ver-
kleed. De laatste uurtjes werden 
dansend doorgebracht in ‘de 
kuil’. Het feest werd in totaal be-
zocht door ongeveer 250 leden 
en oud-leden. Daarmee was het 
lustrumfeest een daverend suc-
ces. 
Het bestuur bedankt de reünie-
commissie bestaande uit Hans 
Hendriks, Marga Wille, Ger-
ry Kappen, Cas van Overeem en 
Iefke Hop en de lustrumcommis-
sie bestaande uit Mary Nieuw-
land, Angela Ouwehand, Michel-
le Schuyt, Valentine Noordzij en 
Saskia Bulters. Ook worden al-
le andere vrijwilligers die heb-
ben meegewerkt hartelijk be-
dankt voor hun hulp. Een bijzon-
der woord van dank gaat uit naar 
hovenier Loef voor het beschik-
baar stellen van een groot aantal 
fraaie planten!

Full Speed 
Darts nieuws
Velsen-Zuid - In de zesde speel-
week meldde Arend van Vierzen 
zich bij de wedstrijdleiding voor 
een makkelijke tegenstander 
omdat hij rustig wilde beginnen 
na zijn blessure. De wedstrijdlei-
ding deelde hem in tegen Peter 
Voetman. Appeltje eitje voor Pe-
ter. Niets was minder waar want 
even later kwam Arend bij de 
wedstrijdleiding om te melden 
dat hij zijn 501 en de tac-tic had 
gewonnen. Ook Ronald Pomp 
was op dreef, dit keer liet hij 
Ron van der Wel zonder punten. 
Maurice Iskes en Klaas de Vries 
maakten er een spannende par-
tij van en gingen met een gelij-
ke stand naar huis. David Bakker 
liet met een 106 finish zien ster-
ker te zijn dan Sander Roos. Na-
dat Sander nog een puntjes bij 
de 501 in de wacht wist te sle-
pen moest hij David toch de tac-
tic gunnen. Paul Blanken moest 
een puntje laten aan Ernst Aus-
ma maar wist uiteindelijk onbe-
dreigd te winnen. In zijn partij te-
gen Henk Arisz was Tristan Kluft 
onverbiddelijk en nam alle pun-
ten mee naar huis. John Roskam 
wist niet te imponeren tegen 
Harrie de Vries en moest met 
een puntje genoegen nemen. 
Martin de Vreugd wist makke-
lijk te winnen in zijn partij tegen 
Ifor Roersma. Ook Els Prins had 
weinig moeite om van Mark van 
Loon te winnen.

Winst en verlies
voor SC Santpoort
Velserbroek - Afgelopen vrijdag 
werd er in het Polderhuis twee 
bondwedstrijden door SC Sant-
poort 2 en 3 gespeeld. Santpoort 
2 speelde tegen het sterke Cas-
tricum 2. Wim Gravemaker aan 
bord 2 wist knap te winnen van 
een 1900 speler. 
De twee talentvolle jeugdspe-
lers Bas en Daan Haver zijn ge-
promoveerd naar het tweede en 
haalden ook beiden het volle 
punt en invaller Bert Stangenbe-
ger liet zien het schaken nog niet 
verleerd te zijn en won ook knap 
zijn partij. Gijsbert de Bock pakte 
met een knappe combinatie de 
Dame van de tegenstander van 
het bord, dat waren al vijf pun-
ten.Nathalie van der Lende wist 
met zet herhaling een remise te 

forceren. Dat kon wel eens een 
mooi jaar worden voor het twee-
de.
Het derde van Santpoort speel-
de tegen de verleden jaar gede-
gradeerde de Uil 2, Hans Kors 
en Henk Swier wisten beiden te 
winnen, Rob de Roode haalde 
ook nog een halfje de rest ver-
loor. 
Toch was het een geflatteer-
de overwinning, diverse partij-
en werden onnodig weggege-
ven, maar dat is schaken: dege-
ne die de laatste fout maakt ver-
liest. Tom Spits nog bedankt voor 
de wedstrijdleiding. 
Op zaterdag 31 oktober speelt 
het eerste uit tegen Aartswoud 
1. Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl.

Dames Terrasvogel in 
nieuw wedstrijdtenue 
Santpoort-Noord - Voor het 
eerst heeft Terrasvogels een 
damsteam, opgezet door Ri-
cardo Cardol. Pedicurepraktijk 
Santpoort schonk de dames een 
nieuw wedstrijdtenue. Speelsters 

en begeleiders zijn hier erg blij 
mee.
Wie ook in het damesteam-
wil voetballen, kan contact op-
nemen met Ricardo Cardol via 
0630826964.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 17 oktober

odin’59 (hoofdklasse b)-Gvvv   - 14.30
HCSC-Kennemerland (2a)   - 14.30
IJmuiden (3a)-Hellas Sport   - 14.30
reiger boys-Jong Hercules (3a)  - 14.45
Kon.HFC-eDo (4D)    - 14.30
buitenveldert-velsen (4D)   - 15.00
ZrC/H.markt-vvH/velserbroek (5b)  - 14.00
Schoten (5b)-ZSGo/WmS   - 14.00
bloemendaal-Dem (5b)    - 14.30
Zandvoort-FC Castricum (2a)   - 14.30

vvSb-aDo’20 (hoofdklasse a)   - 14.00
De Kennemers (1a)-KFC    - 14.00
De Flamingo’s-Stormvogels (2a)  - 14.00
eDo-velsen (2a)    - 14.00
Dem (2a)-Zilvermeeuwen   - 14.00
vSv (3b)-WSv’30    - 14.00
onze Gezellen (3b)-limmen   - 14.00
DSS (3b)-De Foresters    - 14.00
FC velsenoord (4D)-alliance’22   - 14.00
Schoten (4D)-Zwanenburg   - 14.00
DSK-SvIJ (4D)     - 14.00
Waterloo (5D)-Geel Wit    - 14.00
terrasvogels (5D)-HYS    - 14.00
Nieuwendam-beverwijk (5e)   - 14.00
Wijk aan Zee (5e)-SDW    - 14.00
Hellas Sport-vitesse ‘22 (2a)   - 14.00
assendelft-FC uitgeest (4C)   - 14.00

zondag 18 oktober
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Nieuwe sponsor VSV C3
Velserbroek - VSV C3 is in de watten gelegd door Geveke Pom-
pen Amsterdam. Naarst een nieuw wedstrijdtenue hebben de man-
nen van de C3 ook trainingspakken en nieuwe tassen ontvangen. Al-
le spelers en begeleiding willen hierbij de sponsor bedanken. Het is 
toch fantastisch als je zo’n complete set aangeboden krijgt! Best wel 
bijzonder dat het zo goed gaat in deze moeilijke tijd.

Speeltuin in nieuw jasje
Santpoort - Het Woningbedrijf 
Velsen heeft op haar vrijwilli-
gersdag de speeltuin in Sant-
poort volledig in het nieuw ge-
stoken. Met tachtig man zijn al-
le toestellen aan een grote beurt 
gegaan en daar waar nodig werd 
getimmerd, gezaagd en geschil-
derd. Een heel geweldige pres-
tatie want dit kostte de speel-
tuin helemaal niets. De bezems, 
kwasten, harken en alles wat er 
nog meer bij komt kijken werd 
door het woningbedrijf meege-
bracht zodat de beheerster tan-
te Eef en voorzitter Jan alleen 

voor de gezelligheid hoefden te 
zorgen. Maar zelfs die was voor 
rekening van het woningbedrijf 
want er was koffie met koekjes, 
een heerlijke lunch, thee en fris 
en tot besluit een lekkere borrel. 
De wip is geheel opgeknapt, het 
zandbakhuis en de vissershut-
ten staan weer in de verf, het vo-
gelnestje wiebelt weer zoals dat 
hoort, het speellandschap ge-
heel zonder splinters en in de 
lak, het speelfort en het kasteel 
kunnen er weer jaren tegen en 
de kabelbaan roetst weer zon-
der piepen.

Kinderboekenweek
op de Toermalijn
Driehuis - De maandagoch-
tend begon voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 4 wel heel bij-
zonder. Om tien uur kwam Dieu-
wertje Blok, bekend van het Sin-
terklaas journaal voorlezen. Dieu-
wertje kwam binnen in het volle 
speellokaal waar alle kinderen 
in spanning zaten te wachten. 
Dieuwertje was bijna niet hoor-
baar, haar stem had het net van-
daag af laten weten. De kinderen 
begrepen direct  dat ze muisstil 
moesten zijn en luisteren aan-
dachtig naar haar fluisterstem. 
Naarmate het verhaal vorder-
de werd de stem van Dieuwertje 
steeds luider en zoals ze zelf zij, 
ik kan mijn mond toch niet hou-
den. Het prentenboek van Imme 
Dros en Harrie Geelen dat gaat 
over de pareltjespap is voor prin-

sessen wist ze zo boeiend voor te 
lezen dat zelfs de kinderen van 
groep vier het fantastisch von-
den. Dieuwertje heeft oog voor 
ieder kind op zich. De kinde-
ren die het wilde konden na af-
loop een handtekening van haar 
krijgen. De hele week staat ver-
der in het teken van aan tafel het 
onderwerp van de Kinderboe-
kenweek er wordt van alles ge-
knutseld en vele gerechtjes be-
reid. Woensdagavond wordt de 
Kinderboekenweek afgesloten 
met een kijkavond waar de kin-
deren hun ouders rond kunnen 
leiden langs alle prachtige werk-
stukken. Ook is het mogelijk zelf 
gemaakte schilderijen te kopen 
voor het goede doel stichting Eu-
gene Verstraelen die hulp biedt 
aan kinderen op de Filippijnen.

Blik in keuken van Wijk-
gezondheidscentrum
Velserbroek - De VVD-frac-
tie heeft onlangs een werkbe-
zoek gebracht aan het Wijkge-
zondheidscentrum Velserbroek. 
Dit centrum was het eerste con-
cept in Nederland, 20 jaar gele-
den, met de nadruk op zorg en 
welzijn op maat. 
De belangen van de patiënt 
staan er nog steeds centraal. Het 
centrum bevat vandaag de dag 

een groeiend aantal disciplines. 
De fractie liet zich informeren 
over het functioneren van het 
nieuwe zorgstelsel in de praktijk 
(onder meer de gevolgen van de 
marktwerking) en tal van ande-
re zaken betreffende de gezond-
heidszorg.
 Het was een nuttig bezoek aan 
een enthousiast en bevlogen 
team zorgverleners. 

Springwedstrijd 
bij Hippisch
Centrum
Velsen-Zuid - Zondag werd 
bij Hippisch Centrum Velsen de 
springcompetitie georganiseerd. 
Verdeeld over acht rubrieken, 
deden er weer veel combinaties 
mee. Alle combinaties werden 
beoordeeld op stijl, maar moes-
ten ook foutloos rijden. De mid-
dag begon met de oefenrubriek 
20-30 centimeter. De eerste prijs 
werd gewonnen door Chermaine 
Post met Rodeo. Tweede werd 
Kirsten Broek eveneens op Ro-
deo en de derde plaats ging naar 
Rosali Mennes. De 20-40 centi-
meter rubriek op tijd en stijl werd 
gewonnen door Elisa Zaaijer met 
Whisper. Amne Mousa mocht de 
tweede prijs mee naar huis ne-
men met Lucky en Danique So-
ddemann met Diva werd derde. 
Hannah Hamers met Pommetje 
werd tweede in de stijlrubriek. 
Daarna werden de sprongen 
verhoogd voor de 40-60 cen-
timeter rubriek. De eerste prijs 
op tijd en stijl ging naar Brigit-
te Van Oostveen met Wanadoo. 
De tweede prijs op stijl ging naar 
Lindsay van Eck met Whisper en 
derde werd Rebecca Plug met 
Iska. Daarna starten de combi-
naties in de 60-80 centimeter ru-
briek. De snelste tijd ging naar 
Lisa van de Berg met La Paz en 
Amne Mousa werd tweede met 
Diva. Romy Pielanen behaalde 
op stijl de eerste plaats met Big 
Mack en ex a quo werd Lisette 
Wijker met Paddy. In rubriek ze-
ven werd Maxime Post met Luna 
eerste bij het progressief sprin-
gen en Nikki Pielanen met Bran-
dy XIII werd eerste in het B-par-
cours. Zondag 25 oktober wor-
den de (F)NRS proeven verre-
den. Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl

Activiteiten Polderhuis 
tijdens herfstvakantie
Velserbroek - Voor tieners tus-
sen de 10 en 17 jaar uit Velser-
broek is er in de herfstvakan-
tie op dinsdag 22 oktober gele-
genheid om te zaalvoetballen, 
zaalhockeyen en voetvolleyen in 
sporthal het Polderhuis. 
De organisatie hiervan is in han-
den van Buurtsport Velsen in 
samenwerking met het ambu-
lant jongerenwerk. De toegang 
is gratis.
Het programma ziet er als volgt 
uit: Van 12.30 tot 14.00 uur:  zaal-
voetbal (half veld), zaalhockey 
(half veld) en voetvolley voor de 

leeftijd van 10 tot en met 12 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur: zaalvoet-
baltoernooi (heel veld) voor de 
leeftijd van 11 tot en met 13 jaar 
en van 16.00 tot 18.00 uur: zaal-
voetbaltoernooi voor jongeren in 
de leeftijd 14 tot en met 18 jaar.
Voor de zaalvoetbaltoernooien 
wordt aanmelding vooraf aan-
bevolen om zeker te zijn van 
een plaats. Het dragen van zaal-
schoenen (geen zwarte zolen) is 
verplicht.
Voor meer informatie kan men 
bellen met Ad Otten, Buurtsport 
Velsen, telefoon 06-11883720).

IJmuiden – Aan Trawlerkade 
98 in IJmuiden is elke zaterdag 
van 10.00 tot 15.00 uur van al-
les te koop in ’t Snuffelhalletje. 
De opbrengst is bestemd voor 
het straatvoetbal van Dorpsfeest 
Santpoort. Er zijn zowel oude als 
nieuwe artikelen en er is van al-
les te koop. De familie Voorting 
heeft nog veel nostalgische kin-
derkleding over na alle festivitei-
ten, die nu te koop is. Ook leuk 
voor toneelverenigingen. Voor 
speciale gelegenheden kunt u 
ook een bijzonder geschenk-
je laten maken door een naam 
of datum te laten graveren. Ook 
glas kan worden gegraveerd.

Snuffelhalletje

Onder invloed
IJmuiden - Op de Kromhout-
straat hebben politieagenten 
maandag omstreeks 01.00 uur 
een 40-jarige automobilist uit 
IJmuiden laten blazen. Het resul-
taat was 1,07 promille, teveel om 
verder te mogen rijden. De man 
moest zijn auto laten staan en 
kreeg een bekeuring.
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Foto Loek Anderson 
sponsor VSV B1
Velserbroek - Vorige week zaterdag heeft VSV B1 nieuwe wed-
strijdkleding ontvangen van Foto Loek Anderson uit IJmuiden. De 
heer Loek Anderson is op zaterdagmiddag vanuit zijn drukke winkel 
aan de Kennemerlaan naar het veld gekomen om samen met VSV B1 
op de foto te gaan. Succes in het komende seizoen!

Popkoor SwingStation
Santpoort-Noord - In Neder-
land worden veel NS-stations-
gebouwen tegenwoordig voor 
andere doeleinden gebruikt, zo 
ook het stationsgebouw van sta-
tion Santpoort-Noord.
Muziekschool Het Muzenhuis 
in Haarlem kreeg in november 
2004 de mogelijkheid om in dit 
stationsgebouw, haar cursus-
sen uit te breiden. Het Muzen-
huis trok de zeer enthousiaste 
dirigent Bruce Skinner aan uit 
Ankeveen om in Santpoort een 
musical/popkoor op te richten 
en zo is het popkoor ontstaan. 
Het popkoor Het Swingstation 
is een enthousiaste groep van 
één zanger en 19 zangeressen. 
Het SwingStation zingt zeer uit-
eenlopende muziek. Zij hebben 
op hun repertoire onder andere 
een musical-medley van Andrew 
Lloyd Webber, een discomed-
ley, the Bohemian Rhapsody van 
Queen, Bridge over troubled wa-

ter in gospelstijl, een medley van 
Aretha Franklin, maar ook een 
spaanstalig stuk: Yo vivo cantan-
do en nog veel meer. Het koor 
zingt deze muziek met instru-
mentale begeleiding van een cd. 
Maar het koor heeft in het reper-
toire ook drie a capella stukken: 
‘Can you feel the love tonight’ uit 
the LionKing, ‘Close every’ door 
van de musical Joseph en ‘And 
so it goes’. En alles drie of zelfs 
vier stemmig. In een groot aan-
tal songs hebben ze ook solisten, 
wat niet vaak voor schijnt te ko-
men in een koor. 
Nieuwe leden zijn bij het Swing-
Station heel erg welkom en kun-
nen maximaal twee keer komen 
zingen op de woensdagavond 
voordat zij zich moeten aanmel-
den bij Het Muzenhuis. Dus ie-
dereen die zin heeft om te zin-
gen is welkom op de woens-
dagavond om 19.45 uur. Zie ook 
www.hetswingstation.nl.

Herfstvakantie
in Speeltuin
Santpoort
Santpoort - Het was een fantas-
tisch seizoen. Nieuwe terrasstoe-
len, tafels en de koffiemachine is 
door de bezoekers erg gewaar-
deerd. Ook nieuw was de Slush 
Puppie. En natuurlijk de vaste 
vrijwilligers, die er ook dit sei-
zoen weer voor hebben gezorgd 
dat alle kinderen veilig konden 
spelen. De Spelliadeweek was 
een enorm succes en zal vol-
gend jaar zeker weer doorgaan. 
Het bestuur is inmiddels hiervoor 
alweer druk bezig met de voor-
bereidingen. De herfstvakan-
tie staat weer voor de deur en 
gaan we er dit seizoen nog één 
keer voor. De speeltuin is gedu-
rende de hele herfstvakantie van 
zaterdag 17 oktober tot en met 
zondag 25 oktober geopend van 
14.00 tot 17.00 uur (als het weer 
het toelaat). Als afsluiting van 
het seizoen zal op zaterdag 24 
oktober net als vanouds weer 
van alles georganiseerd worden. 
Er zal een springkussen aanwe-
zig zijn. Tevens zal er voor de kin-
deren, die lid zijn van de speel-
tuin, een rommelmarkt gehou-
den worden. Aanmelden voor de 
rommelmarkt (alleen kinderen) 
kan bij tante Eef in de speeltuin 
of via www.Speeltuinsantpoort.
com. Kinderen die voor de rom-
melmarkt komen mogen vanaf 
12.30 uur hun spulletjes uit ko-
men stallen. Natuurlijk kan je 
ook weer geschminkt worden 
voor 1,50 euro per persoon. Net 
als vorig jaar kan er ook weer 
Bling Bling geruild worden. Sui-
kerspin en popcorn is ook te 
koop voor 0,50 euro. Tupperware 
party zal ook weer aanwezig zijn. 
Er zal ook een luchtkussen zijn. 
De toegang is gratis. Zondag 25 
oktober is de laatste dag van het 
seizoen. Hierna gaat de speel-
tuin even in winterslaap en zal 
(als het weer het toelaat) alleen  
op woensdag en  vrijdagmiddag 
open zijn van 14.00 tot 16.00 uur 
tot de zomerperiode. Die begint 
op paaszaterdag (paaseieren 
zoeken) van 14.00 tot 17.00 uur.

Feest op De Duinroos
Velserbroek - In groep 4 op de 
locatie Platbodem werd al we-
kenlang erg geheimzinnig ge-
daan. Met hulp van ouders wer-
den hoge hoeden geknutseld, 
kroontjes met sluiers gemaakt, 
de bogen versierd en werd het 
feestlied geoefend. Dit alles 
werd veilig bewaard in het speel-
lokaal.
Op de deur van het speellokaal 
was dan ook duidelijk te lezen 
dat het verboden toegang was 
voor juf Karin en Huub. Op vrij-

dag 2 oktober was het dan ein-
delijk zover. Juf Karin en de sy-
steembeheerder van De Duin-
roos stapten in het huwelijks-
bootje. Alle bogen en cadeautjes 
in de auto, mooi geklede bruid-
jes en bruidegommen allemaal 
instappen en op weg naar IJmui-
den. Het kersverse bruidspaar 
werd na de huwelijksvoltrek-
king opgewacht en toegezon-
gen in de hal van het gemeen-
tehuis. Een prachtig feestje waar 
we nog lang aan zullen denken.

Knutselmiddagen
gaan weer van start
Velserbroek - Na de herfstva-
kantie begint het nieuwe seizoen 
van de knutselmiddagen van 
Dorpsvereniging Velserbroek. Al-
le kinderen kunnen weer eens in 
de twee weken in De Veste hun 
eigen kunstwerk komen maken. 
De oudste kinderen (groep 5 tot 
en met 8 van de basisschool) be-
ginnen op 28 oktober met email-
leren. Deze knutselmiddag is 
van 13.30 tot 15.00 uur, deelna-
me 3,50 euro. De jongere kinde-
ren (groep 2 tot en met 4) mogen 
vanaf 4 november komen knut-

selen. Deze middag wordt een fi-
guur van bladeren gemaakt. De 
jongste kinderen knutselen van 
13.30 tot 14.30 uur en zij beta-
len 1,50 euro. Leden van Dorps-
vereniging Velserbroek krijgen 
op beide middagen een aantrek-
kelijke korting! De daarop vol-
gende middagen gaan ze knut-
sels maken met als thema herfst, 
sinterklaas, kerst, et cetra. En 
daarbij gebruiken we natuurlijk 
steeds weer andere materialen! 
Zie ook www.dorpsvereniging-
velserbroek.nl.

Kiki Koene (12)
wint Kruidbergcup
Santpoort-Noord - Zondag 
konden de pensionruiters van 
Hofstede de Kruidberg meedoen 
aan de dressuurwedstrijd om de 
Kruidbergcup 2009. Het was al-
weer de derde wedstrijd van dit 
seizoen, dus extra spannend: na 
de proeven werd de winnaar van 
de Kruidbergcup 2009 bekend 
gemaakt!
In de rubriek B5 werd Renske 1e 
op Magic, twee amazones ein-
digden gelijk en werden tweede: 
Mirella op Lola en Marianne op 
Sven, derde werd Sandra op Lu-
na. Ook de B6 werd gewonnen 
door Renske, Marianne werd 
weer tweede en Sandra derde. 
De L10 en A1 had als winnaar 
Lonneke op Guido, tweede werd 
Devi, eveneens op Guido en der-
de Kiki op Macho. In de L9 en 
A2 ging de eerste prijs naar Ki-
ki op Macho en werd Iris tweede 
op Dante. Uiteindelijk werden de 
punten van alledrie de wedstrij-
den bij elkaar opgeteld en was 
de 12 jarige amazone Kiki Koene 
winnares met haar pony Torna-
do, die eigenlijk de chique naam 
Menkhosterslag’s Victor heeft. 
Zij kwamen op een gemiddelde 

van 197 punten. 
Sponsor Levade Ruitersport 
uit Haarlem stelde een schitte-
rend halster beschikbaar voor 
de winnares. Héél dichtbij, met 
slechts een half puntje verschil 
werd Renske Kleefstra op Ma-
gic tweede met 196,5 punt. (fo-
to: Joyce Terhorst)

‘August Rush’ in 
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 16 oktober is het weer film-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Deze middag 
wordt in de Poorterszaal de film 
‘August Rush’ met in de hoofd-
rollen: Freddie Highmore, Keri 
Russell en Jonathan Rhys Mey-
ers vertoond. Aanvang van de 
film is 14.00 uur en de toegang is 
geheel gratis. ’t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201, 
telefoon 023-5383016. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Cello en piano in
’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
16 oktober om 20.15 uur is de pi-
anist Maurice van Schoonhoven 
te gast in  ’t Mosterdzaadje. Zijn 
programma omvat Haydn, Schu-
bert, Chopin en Liszt.
Het concert wordt geopend met 
een vrolijke en spirituele sona-
te van Haydn, gevolgd door mis-
schien wel de beroemdste im-
promptu van Schubert. Liszt 
hield van de liederen die Schu-
bert schreef en bewerkte er ve-
len van. Maurice speelt het ge-
voelige Ständchen en het dra-
matische lied Erlkönig op tekst 
van Goethe. 
Zondag 18 oktober om 15.00 uur 
treden in ’t Mosterdzaadje op de 

cellist Joris van den Berg en de 
pianist Martijn Willers. Zij geven 
een voorproefje voor hun zon-
dagochtend concert in het Am-
sterdams Concertgebouw. Op 
het programma: Mendelssohn, 
Janacek, Beethoven, Schumann 
en Rachmaninov.  Het jubile-
um jaar van Mendelssohn wordt 
gevierd met  relatief onbeken-
de variaties van Mendelssohn. 
Een sprankelend, virtuoos werk. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl

Off-day levert 
VSV toch nog 
een punt op
Velserbroek - Na de overtui-
gende overwinning van vorige 
week tegen Saenden wachtte nu 
de mededegradant van vorig sei-
zoen de Foresters. Op het door 
de regen gladde kunstgras be-
gon VSV redelijk en de beginfa-
se ging gelijk op. Tot in de tien-
de minuut, een lange bal werd 
doorgekopt door de sterke Hei-
looër spits en doelman De Vent 
dacht de bal probleemloos te 
kunnen wegschieten. Helaas 
had  hij geen rekening gehou-
den met het doorschieten van 
de bal en trapte hij volledig mis 
en stond VSV al snel 1-0 ach-
ter.  VSV moest dus net als de 
twee weken ervoor in de achter-
volging om de achterstand weg 
te werken. Dit ging echter ver-
re van gemakkelijk. Te veel spe-
lers waren niet in normale doen 
en ook in de duels waren de Fo-
resters de bovenliggende par-
tij. Toch werd het 1-1 na een ge-
weldige vrije trap van Floyd Hil-
le. Van dertig meter kogelde hij 
de bal onhoudbaar in de boven-
hoek. Lang kon VSV niet genie-
ten van deze voorsprong want 
vanuit een corner verzuimde de 
VSV-defensie kort te dekken en 
na een rommelige situatie lag 
uiteindelijk de 2-1 in het net. Tij-
dens de pauze werd geprobeerd 
de boel weer op scherp te zetten 
maar ook na de pauze bleef het 
kwalitatief ondermaats. Prak-
tisch alle spelers bleven ver on-
der hun normale niveau en dan is 
het moeilijk om te winnen. Twin-
tig minuten na de rust werd het 
desondanks toch nog 2-2 door 
een van richting veranderde vrije 
trap van Erik Metgod. Toen vlak 
daarna Roel Pitstra ook nog de 
2-3 maakte na wederom een ra-
re klutsbal leek VSV er zelfs met 
de volle winst vandoor te gaan. 
Maar niet in deze vreemde wed-
strijd vol van verdedigingsfou-
ten. Via een hoekschop waar-
in Pascal Maat de bal helemaal 
verkeerde raakte kopte De Fo-
resters de 3-3 binnen. Hierna 
kregen beide ploegen nog kan-
sen op de winnende treffer maar 
bleef het 3-3. Slecht spelen en 
toch nog een punt meenemen 
in een uitwedstrijd is op zich niet 
verkeerd. Waarschijnlijk was dit 
een eenmalig gebeuren en gaan 
we komende zondag weer het 
oude VSV zien. 

Beestjes niet vergeten 
met dierendag
Santpoort-Noord - De peuters van peuterspeelzaal de WOP heb-
ben de diertjes op de Burgemeester Enschedélaan een onvergete-
lijke dag bezorgd. Samen met de juf hadden ze twee heerlijke ‘taar-
ten’ van groenten gemaakt en die gingen er bij de schapen en gei-
ten bijzonder smakelijk in. Binnen een mum van tijd was alles opge-
geten. Ook mochten de peuters de geitjes aaien en borstelen. Een 
groot succes dus voor iedereen. 

Niveau van Hofgeest-
ruiters steeds hoger
Velsen-Zuid - Op zondag 27 
september vond de hippische 
dag plaats van de Hofgeestrui-
ters. Het terrein van de vereni-
ging was die dag even omgeto-
verd tot een groot paarden eve-
nement. De hippische dag was 
dit jaar voor het eerst op één 
dag, de jaren voorheen was alles 
in een weekend.
We hebben het ontzettend ge-
troffen met het weer, aldus pen-
ningmeester Daniëlle Brinkman.
Zonder de vele sponoren en de 
vrijwilligers hadden wij het nooit 
zo kunnen organiseren.
Wat opmerkelijk was die dag, is 
dat het niveau van de ruiters in 
de omgeving erg omhoog is ge-
gaan. Er waren heel wat aanmel-
dingen binnen gekomen en alles 
verliep erg soepel.
Het springen vond dit jaar voor 
het eerst plaats op gras, de 
cross was moeilijker dan ooit in 
Spaarnwoude. De dag zelf be-
stond uit Dresseur,een spring-
parcours en een spectaculaire 
cross. De A1 is gewonnen door 
Marit Mesman op Rico met 187 
punten, in de B3-proeven star-
ten maar liefs 13 combinaties 
met als winnaar Hananne Does 

op Christy met 196 punten. Lolita 
Kamper was de winnares van de 
B4 met haar Goodlooking Wilma 
met 197 punten.
De L8 en L7 werden gewonnen 
door amazones Marieke Lup-
pens en Sylvia Pastoors met 188 
en 190 punten. Rianne Heere-
waarden met haar Ratina moch-
ten de medaille ophalen voor de 
M16 proef met 196 punten.
Ook het springen deed het erg 
goed, en de opkomst was daar-
om groot. Ook hier zijn prijzen 
gevallen voor velen. Maar Jean-
nette Maas met Marylot Zoef 
was nummer één bij 80-100 cen-
timeter. Bij de cross verschenen 
maar liefs 19 ruiters, het par-
cours was moeilijker dan de ja-
ren voorheen,want de waterbak 
zat er in dit jaar.
Toch waren er drie combinaties 
met één fout, Suzanne Bosman 
met Guus, Robin van Tilburg met 
Djeiko en Linda Vogel met Ra-
dymaire. Suzanne Bosman mag 
zich hippische dag kampioen 
van 2009 noemen, zij was de 
beste in de alle drie de onderde-
len. En kreeg daarom de speci-
ale rabobank deken toegereikt. 
Zie ook www.hofgeestruiters.nl.

Vechtpartij
Velserbroek - Vorige week vrij-
dag omstreeks 22.05 uur heb-
ben politieagenten een onder-
zoek ingesteld  na een melding 
da er op de kermis aan het Ves-
tingplein een grote vechtpartij 
was ontstaan. De agenten trof-
fen drie jongens van 15, 16 en 17 
jaar. Zij bleken ruzie te hebben 
gekregen met een groep van zes 
jongens en waren door hen mis-
handeld. De verdachten waren al 
vertrokken. 

Mannen bedankt!
De dames van 38, Antje, Grietje 
en Ria Lammers en José Pullens  
willen graag alle mannen be-
danken voor hun medewerking 
tijdens het slotfeest van zondag 
4 oktober.

Wij hebben ons in ieder ge-
val prima vermaakt en veel ge-
lachen. De opbrengst van de-
ze middag schenken wij aan de 
Cliniclowns. Allen bedankt voor 
een geslaagd feest!

Ingezonden brief

RKVV Velsen D2
gaat als een trein
Driehuis - Na vier wedstrijden is D2 van RKVV Velsen nog onge-
slagen. Of dat door de nieuwe gesponsorde kleding komt weet nie-
mand, maar met het gloednieuwe outfit welke ter beschikking is ge-
steld door hoveniers bedrijf Paul Wilms Floet gaan de jongens als 
een trein. Afgelopen zaterdag speelde het team thuis tegen KFC en 
de stand mag er ook dit keer weer wezen. Het werd namelijk 6-3.
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Klaverjassen 
bij PUIJ 
IJmuiden - Klaverjasliefhebbers 
kunnen iedere avond terecht bij 
jeu de boule vereniging PUIJ 
voor een gezellig avondje klaver-
jassen. PUIJ is gelegen aan de 
Heerenduinweg naast het Ker-
bert Dierentehuis. De vereniging 
kan nog wat kaartliefhebbers 
gebruiken. Zij kaarten op vrij-
dagavond om 19.30 uur. De toe-
gang bedraagt 1,50 euro.Infor-
matie: Cees Plug, telefoon 023-
5396022 of bij Peter Verdoes, te-
lefoon 0255-523592.

Opbrengst 
Nierstichting
Velsen-Noord – In het hele land 
gingen in de week van 20 tot en 
met 26 september zo’n 80.000 
collectanten op pad voor de 
Nierstichting.  Alleen al in Vel-
sen-Noord is tijdens de Natio-
nale Collecteweek 1240 euro in-
gezameld. Met dat geld kan de 
Nierstichting verder werken aan 
een toekomst met zo min mo-
gelijk nierziekten en een betere 
toekomst voor nierpatiënten.

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 17 ok-
tober wordt om 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur, een bingo- en 
loterijavond georganiseerd in 
speeltuin De Veilige Haven. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie woonachtig is in IJmui-
den en geen vervoer heeft kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077. De opbrengst is voor de 
speeltuin om weer leuke speel-
toestellen te kopen.

IJmuiden - Liefde maakt het le-
ven mooi. Een beetje meer liefde 
kan onze samenleving wel ge-
bruiken. Maar wat is liefde? Lief-
de moet je doen. Maar hoe ver 
ga je daarin? Zondag 18 oktober 
is er een bijzondere praktijkles: 
liefde van Jezus. Heel concreet, 
misschien ook heel confronte-
rend. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om 17.00 uur in 
de Petrakerk, Merwedestraat in 
IJmuiden.

Themadienst
in de Petrakerk

Computer-
cursus
IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z aan de Kromhout-
straat 50a in IJmuiden kan men 
terecht voor een computercur-
sus. Alle aspecten zoals Word, 
Excel, internet en natuurlijk ook 
fotobewerking op de computer  
kunt u in uw eigen tempo be-
ter leren kennen, De cursusprijs 
is 75 euro voor tien lessen. Meer 
informatie: mevrouw Nupoort, 
telefoon 06-12650716.

Vroege dameaanvallen 
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Steeds vaker wordt 
de vroege dameaanval bij de 
jeugd gebruikt om zo snel mo-
gelijk de winst bij te schrijven. 
Na e4, e5 wordt meteen al Dh5 
gespeeld met de hoop dat de te-
genstander g6 speelt en zo met 
Dxe5 schaak te zetten en de to-
ren op h8 met een triomfante-
lijk gebaar in de doos te doen. 
Het antwoord na Dh5 is natuur-
lijk Pc6, maar die zet wordt gek 
genoeg vaak over het hoofd ge-
zien. Bij Thomas Otte en Koen 
van de Velde stonden beide da-
mes op een nog vol bord tegen-
over elkaar. Thomas raakte daar-
bij van zijn à propos, blunder-
de zijn dame pardoes weg en 
Koen had de winst binnen. Men-
no Jaspers was er niet helemaal 
bij, want Mark Scholten kon wel 
erg eenvoudig mat zetten op f7. 
Ben Eppink verweerde zich kra-
nig tegen Guido de Waal (foto). 
Maar nadat hij een stuk had in-
geleverd, kwam Guido met paard 
en dame zijn stelling binnen ge-
marcheerd en de partij was ge-

speeld. Michiel van de Valk hield 
het hoofd koel tegen Jim Hes-
sling. Met een enorme over-
macht vermeed hij de patvalle-
tjes en zette keurig mat. Thomas 
Lichtendaal heeft de laatste tijd 
een patent op vreemde matsitu-
aties. Ook nu weer tegen Brian 
Haasnoot toverde Thomas er een 
uit de hoge hoed. 
Bij Lars Boesmans en Cory van 
Bellen ging het lange tijd gelijk 
op. Lars had dan wel geen da-
me meer maar had genoeg com-
pensatie. Daarna blunderde Co-
ry zijn dame weg en kon Lars de 
winst pakken. Armando Noord-
zij won al direct materiaal van 
Quinten Otte. Hij drong Quinten 
steeds verder terug in de verde-
diging en dan gaat de aanvaller 
er vaak met de buit vandoor, in 
dit geval dus Armando. Levi Den-
neboom had ook succes met een 
vroege dameaanval. Jasper Stee-
man bleef het antwoord schuldig 
en Levi kon er een overwinning 
bijboeken. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Ter Horst weer prijs
IJmuiden - Waar de dansers van 
danscentrum Ter Horst ook ko-
men, ze gaan weer weg met prij-
zen. Afgelopen weekeinde was 
er op het sportcentrum Papen-
dal de 18e editie van het dans-
sportfestijn ‘Holland Masters’. 
Deze danswedstrijd had een in-
ternationaal karakter en danspa-
ren van veel landen deden hier-
aan mee. De derde wedstrijd van 
het seizoen en wederom slaag-
den de dansers van danscen-
trum ter Horst er weer in om in 
de prijzen te vallen. Ton Jonkman 
met Wilma Overeem deden afge-
lopen zaterdag mee bij de seni-
oren C1 klasse. Zij behaalden de 
tweede plaats en konden een 
promotiepunt toevoegen aan 
hun saldo om te promoveren 
naar de eerstvolgende hogere 
klasse. Zondag deden Timo Au-
ler met Anne Duyn mee in de C 
klasse latin american. Deze klas-
se was bijzonder druk. Er moest 
zelfs een kwart finale worden 
gedanst. Timo en Anne kwamen 
deze keer niet verder dan deze 
kwart finale. Gelet op de druk-
te en de internationale deelna-

me toch een goed resultaat. De 
resultaten van dit weekeinde zijn 
dus een kwart finale, een twee-
de prijs en een promotiepunt. Er 
wordt dan ook niet geklaagd bij 
danscentrum ter Horst. 

DCIJ-nieuws
Nicole Schouten boekt 
overtuigende winst
IJmuiden - De onderlinge com-
petitie is nog maar enkele we-
ken oud en nu al vallen er ver-
rassende uitslagen te noteren. 
Nicole Schouten kreeg al in de 
opening een schijf cadeau van 
Jack van Buuren. Met gedegen 
spel consolideerde Schouten het 
voordeel en liet haar tegenstan-
der kansloos. Niet minder indruk 
maakte de overwinning van Mar-
cel Doornbosch. De jeugdige
Conall Sleutel, die al voor het 
tweede jaar deel uitmaakt van 
het eerste tiental, kreeg maar 
geen vat op de stelling. In het 
eindspel sloeg Doornbosch toe 
en won verdiend. 
Het toptreffen tussen Jesse Bos 
en Martin van Dijk kende geen 
winnaar al was Van Dijk daar niet 
ver van verwijderd. Uit de vele 
mogelijkheden koos Van Dijk niet 
de sterkste en moest met remise 
genoegen nemen. Casper Reme-
ijer en Koos de Vries vochten met 
een principiële strijdwijze om de 
punten. Het centrum was een 
prooi voor De Vries terwijl Reme-
ijer zich bediende van een ac-
tieve omsingeling. Remeijer trok 
tenslotte aan het langste eind 
nadat De Vries een remisekans 
miste. Dat Cees Pippel won van 
Cees van der Steen baarde geen 

opzien. De ervaren Pippel die ja-
renlang tot de topspelers in ons 
land behoorde was net een ma-
tje te groot voor Van der Steen. 
De jeugdspelers konden geen 
vuist maken. Harrie van der Vos-
sen won gedecideerd van Dana 
van der Wiele en Jurrien Fischer 
en Willem Winter rekende af met 
Vince van der Wiele. De ontwik-
keling bij Rick Hartman lijkt wat 
te stagneren. Het 12 jarige talent 
moet de laatste tijd meer neder-
lagen incasseren dan hem lief is. 
Tegen de één jaar oudere Stel-
la van Buuren wilde het ook niet 
lukken. In zijn ontwikkeling als 
dammer is een dip haast onver-
mijdelijk. Maar gezien de men-
taliteit van Hartman zal hij zich 
over deze moeilijke periode on-
getwijfeld heen zetten.
Feroz Amirkhan speelde een 
goede partij tegen Jan Maarten 
Koorn. Een mooi opgebouwde 
overwinning werd zijn deel. Pe-
ter Pippel slaagde erin om zijn 
voordeel tegen Kees van Nie om 
te zetten in winst. Ook Stijn Tuij-
tel ondervond weinig weerstand 
van Piet Kok die al in een vroeg 
stadium een fout maakte. Berrie 
Bottelier en Jan Apeldoorn ga-
ven elkaar weinig toe met een 
remise als resultaat. 

IJmuiden wint thriller
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag heeft het eerste elftal van 
VV IJmuiden met 2-1 gewonnen 
bij de nummer twee, Jong Her-
cules. 
De trotse koploper ging welis-
waar gehavend maar met veel 
zelfvertrouwen naar Beverwijk. 
In de tiende minuut wist Danny 
de Vendt zich knap vrij te spe-
len op de 16 meter en met een 
hard schot via de onderkant van 
de lat te scoren. Halverwege de 
eerste helft moest Marco Wieg-
man met zijn handen op de lijn 
redden op een schot van Jong 
Hercules. Jong Hercules scoorde 
uit de penalty de gelijkmaker en 
IJmuiden moest de rest van de 
wedstrijd verder met tien man. 
1-1 was ook de ruststand. In 
de tweede helft wist IJmuiden 
met kunst en vliegwerk achter-
in de deur dicht te houden ter-
wijl voorin, Patrick Castricum 
voor het nodige gevaar kon zor-
gen, zodat IJmuiden toch nog 
gevaarlijk voor het doel kon ko-
men van Jong Hercules. Diezelf-
de speler wist in de 95ste minuut 
op rechts tussen drie man zich 
vrij te spelen en onhoudbaar uit 
te halen. 
De bal belande, via binnenkant 
paal, in de verste hoek van het 
doel van Jong Hercules. Hierna 
liet de scheidsrechter nog ze-
ven minuten doorspelen. Ech-
ter de tien spelers van IJmui-
den gaven de winst niet meer uit 
handen en de vele meegereisde 

supporters uit IJmuiden konden 
tevreden naar huis gaan na deze 
zwaar bevochten overwinning. 
Aankomende zaterdag om 14.30 
uur speelt het eerste thuis tegen 
Hellas Sport. De nieuwe nummer 
twee. Wederom weer een wed-
strijd om de bovenste plek dus 
komt allen kijken naar hopelijk 
weer een fantastische wedstrijd. 
Het tweede van IJmuiden heeft 
ook weer gewonnen. Dit keer 
werd HCSC 2 verslagen met 2-
1 en staan zij nog steeds zonder 
puntverlies bovenaan. Doelpun-
tenmakers waren Pascal van de 
Pol en Paul Bourgonje.
Bij de jeugd waren er niet veel 
lichtpuntjes deze week de B2 
verloor na een spannende twee-
de helft met 4-3 van Uitgeest B3 
en de C1 wist hun uitwedstrijd 
tegen DSK C1 met 6-0 te winnen 
en gaan daarmee aan de leiding 
in tweede klasse. Ook de E2 en 
de E3 wisten hun wedstrijden 
weer te winnen en doen het heel 
goed in hun poule. 
De E1 moest helaas de punten 
laten liggen in Heemstede. Kee-
per Quint van Essen moest he-
laas in de laatste 5 minuten ca-
pituleren na diverse knappe red-
dingen.
Heb je zin om te voetballen in 
een gezellige sfeer kom dan eens 
langs om een proeftraining mee 
te draaien. Voor informatie kan je 
contact opnemen met Wybe Jas-
pers, telefoon 06-38295573 of 
wjaspers@multiweb.nl.
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IJmuiden - Heeft u interesse om 
zelf een vliegtuig of boot in el-
kaar te zetten, maar u weet niet 
precies hoe dat moet. Of u wilt dit 
gezellig in groepsverband doen, 
ga dan eens langs op maandag-
middag tussen 13.00 en 15.30 uur 
bij ‘t Hobbyhuis van A tot Z aan 
Kromhoutstraat 50a te IJmuiden. 
Inlichtingen kan men krijgen bij 
Carrie Nupoort, 06-12650716 of 
ga gewoon langs.

Modelbouw

Oecumenische 
kerkdienst
IJmuiden - Zondag 25 okto-
ber wordt in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof 30 een oecumeni-
sche kerkdienst georganiseerd. 
Aanvang 15.00 uur. Deze dienst 
van de jaarcyclus ‘David’ is een 
dienst van Breken en Delen en 
heeft als thema ‘Aan tafel bij de 
Herder’. Voorgangers zijn pas-
tor E.Wigchert en ds. W. Zaags-
ma. Rob Zeegers (assistent or-
ganist) en Marion van der Horst-
van Straten (organist) verzor-
gen de muziek. Vervoersproble-
men? De auto-vriendendienst 
staat klaar. Neem voor 23 okto-
ber contact op met mevrouw R. 
de Vlieter-van Zandvoort, tele-
foon 0255-530210.

Seniorenkoor 
Vitaal start 
Kerstproject
IJmuiden - Een oproep aan 
graag zingende senioren van-
af 55 jaar om het Velser Seni-
orenkoor Vitaal te komen ver-
sterken bij dit  tweede kerstpro-
ject. De repetities voor het Kerst-
concert zijn al in volle gang, el-
ke woensdag van 09.45 tot 11.45 
uur in wijksteunpunt de Delta, 
Rijnstraat 2. Belangstellenden 
zijn vanaf heden welkom, één 
of twee weken later instappen 
is geen probleem. De kosten per 
repetitie zijn 1 euro. Naast de be-
kende, staan er nieuwe én heel 
oude Nederlandse kerstliederen 
en Engelse Christmas carols op 
het programma. 

Veilige Haven 
open tijdens
herfstvakantie
IJmuiden – Speeltuin De Vei-
lige Haven heeft een goed sei-
zoen achter de rug met een re-
cord aantal bezoekers. Ook 
steeds meer scholen uit de wijde 
omgeving vieren hun schoolreis-
je in deze leuke speeltuin. Nog 
even, dan begint de winterslaap. 
De vrijwilligers kunnen dan van 
hun welverdiende rust genieten. 
Niet voor lang, want er is genoeg 
te doen. Speeltoestellen worden 
opgeknapt, nieuwe aangeschaft. 
Dit seizoen is De Veilige Ha-
ven voor het laatst open tijdens 
de herfstvakantie, elke dag van 
11.00 tot 17.00 uur.

GuppenArena in 
gebruik genomen
IJmuiden - Zaterdag 3 oktober 
is het opgeknapte guppenveld 
van IJVV Stormvogels in IJmui-
den feestelijk in gebruik geno-
men. Woningbedrijf Velsen heeft 
met een nieuwe bebording en 
twee minidug-outs het veld een 
nieuw gezicht gegeven. Ted Ku-
né, directeur van Woningbedrijf 
Velsen, knipte als officiële han-
deling het lint door. In een heus 
scheidsrechterstenue floot hij de 
eerste Guppenwedstrijd op het 
nieuwe veld. 
In het persbericht dat hier aan 
vooraf ging, schreef Nico Sto-
ker, voorzitter van IJVV Stormvo-
gels, dat de samenwerking geen 
toevallige is. Beide organisaties 

vervullen elk op hun terrein een 
maatschappelijke rol in de ge-
meente Velsen. Voor elke plaats 
zijn goede sportvoorzieningen 
net zo onmisbaar als goede wo-
ningen. Ze zijn nodig om prettig 
te kunnen wonen. 
De afgelopen week is er door de 
vrijwillige medewerkers van IJVV 
Stormvogels hard gewerkt om 
het veld op tijd klaar te hebben. 
En dat is gelukt. De enige hinder-
nis die nog genomen moet wor-
den is het vangen van de mol die 
het gras van het Guppenveld aan 
het omwoelen is. Maar de jonge 
voetballers lieten zich daardoor 
niet stuiten. Vol enthousiasme 
wierpen zij zich op de wedstrijd

Meidentoernooi
op het CruyffCourt
IJmuiden - Woensdag 30 sep-
tember vond er op het Cruijff-
Court aan het Pleiadenplantsoen 
in IJmuiden een speciaal toer-
nooi plaats, bestemd voor mei-
den.
De organisatie van het toernooi 
was in handen van Buurtsport 
Velsen. Het toernooi werd ge-
organiseerd op verzoek van de 
Cruijff Foundation, die wil dat 
meer meiden gebruik gaan ma-
ken van hun velden. Drie mei-
denteams in de leeftijd 10–12 
jaar voetbalden en hockeyden 
fanatiek tegen elkaar. De meiden 
lieten zich niet afschrikken door 

de regen en de sfeer was – mede 
door de muziek van dj Wouter – 
opperbest. Het was het meiden-
team van basisschool De Zand-
loper dat uiteindelijk met de eer 
ging strijken. Men won een aan-
tal voetballen en beloofden deze 
te gebruiken om regelmatig op 
het Court te gaan voetballen. 
Elke eerste woensdagmiddag 
van de maand organiseert Buurt-
sport Velsen voetbaltoernooien 
op het CruijffCourt in IJmuiden, 
die open staan voor jongens en 
meiden in de leeftijd 10-14 jaar. 
Informatie hierover bij Ad Otten, 
06-11883720.

’t Staende Tuygh timmert 
flink aan de weg
IJmuiden - Het shanty- en 
seasongkoor ‘t Staende Tuygh 
heeft een druk jaar achter de 
rug. Naast de vele optredens 
op festivals springen met name 
de optredens op de Cruisekade 
voor vertrekkende cruisesche-
pen eruit. Daarnaast was het op-
treden tijdens het Havenfesti-
val in het kader van de IJmuider 
Symfonie (samen met  popkoor 
Sparkle) natuurlijk een daverend 
succes! Deze IJmuider Symfonie 
wordt nu ook door de Gemeente 
Velsen ten gehore gebracht tij-
dens officiële gelegenheden. 
Aangezien ‘t Staende Tuygh vol-
gend jaar 15 jaar bestaat, wordt 
er de komende tijd hard gewerkt 
om tijdens dit jubileumjaar een 
mooie cd, de derde, uit te bren-
gen. Kortom, men zal de komen-

de maanden nog veel van dit en-
thousiaste koor te horen krijgen. 
De eerstvolgende gelegen-
heid waar dit enthousiaste koor 
weer optreedt is zondag 18 ok-
tober tijdens het Koffieconcert 
in de kerk Kruispunt in Velser-
broek. Dit is een gezamenlijk op-
treden met het Christelijk Man-
nenkoor IJmuiden en wordt ge-
organiseerd door de Velser Ge-
meenschap. De zaal is geopend 
om 11.45 uur, de aanvang is om 
12.00 uur. De toegang is gratis. 
Nieuwe leden, zowel zangers als 
muzikanten zijn van harte wel-
kom.
Kom eens een kijkje nemen tij-
dens de repetitieavond op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.15 uur 
in het buurtcentrum De Brulboei, 
Kanaalstraat 166 in IJmuiden. 

Vrijwilligers Tandem
in het zonnetje gezet
Velsen-Noord - De vrijwilligers 
van Tandem ontvingen woens-
dag 7 oktober een blijk van 
waardering in de vorm van een 
uitje. Zij zijn het afgelopen jaar 
actief geweest bij mantelzorgers 
en chronisch zieken en hebben 
deze ontspanning zeer verdiend. 
De dag startte in Velsen-Noord 
met een rondleiding bij ‘In ’t don-
ker gezien’. De vrijwilligers die 
ondermeer ingezet zijn bij ie-
mand met een beperking kon-
den nu zelf ervaren hoe het is om 
te functioneren met een beper-
king. Na deze indrukwekkende 
ervaring gingen ze naar ontmoe-
tingscentrum de Stut in Heems-
kerk voor een heerlijke lunch. 
Tandem moet dit soort activitei-

ten met beperkte middelen or-
ganiseren en zoekt graag de sa-
menwerking met andere organi-
saties. Zo is er contact gezocht 
met de stagemakelaar van de 
vrijwilligerscentrale voor het ver-
zorgen van de lunch, en deze 
heeft de Albert Heijn op de Bül-
lerlaan in Beverwijk weer bereid 
gevonden de ingrediënten voor 
de lunch te leveren. De scho-
lieren van het Kennemer Colle-
ge hebben als maatschappelij-
ke stage de lunch perfect uitge-
serveerd. Meden door hen en de 
Albert Heijn is het een hele ge-
slaagde dag geworden.
Meer informatie over vrijwilli-
gerswerk bij Tandem: www.tan-
demzorg.nl.
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Cursus
budgetteren
Velsen – Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening Midden 
Kennemerland organiseert een 
cursus budgetteren, voor mensen 
die willen leren om op een posi-
tieve en meer ontspannen ma-
nier met hun geld om te gaan. In-
zicht in de eigen financiële wordt 
hier verkregen. Er wordt gewerkt 
met thema’s en oefeningen, ook 
zijn er opdrachten die thuis ge-
maakt moeten worden. Aan bod 
komen onder meer onderwerpen 
als: wat te doen bij het ontstaan 
van schulden, meer grip op het 
bestedingspatroon en het bij-
houden van een kasboek. Deze 
cursus is bedoeld voor iedereen 
die beter met geld wil leren om-
gaan. Ook voor mensen die al bij 
schuldhulpverlening betrokken 
zijn. Startdatum is 27 oktober, op 
dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. 
Aanmelden en meer informatie: 
0251-257157.

Marianne Vos 
in Stamgasten
Velsen - Het nieuwe Seaport 
FM-radioprogramma Stamgas-
ten heeft in haar vijfde uitzen-
ding Marianne Vos aan de stam-
tafel. Marianne is geen onbe-
kende in het Velsense en laat u 
tijdens de uitzending meeluis-
teren naar haar favoriete mu-
ziek. Verder komen vanzelfspre-
kend vele andere persoonlijke 
zaken aan de orde, die u pas te 
horen krijgt als u zondagavond 
18 oktober om 18.00 uur afstemt 
op Seaport FM. Het program-
ma duurt tot 19.00 uur en wordt 
gepresenteerd door Gerard van 
Broekhuijsen.

Opbrengst 
Nierstichting
Santpoort-Noord – In het he-
le land gingen in de week van 
20 tot en met 26 september zo’n 
80.000 collectanten op pad voor 
de Nierstichting. Alleen al in  
Santpoort-Noord is tijdens de 
Nationale Collecteweek 2778 eu-
ro ingezameld. Met dat geld kan 
de Nierstichting verder werken 
aan een toekomst met zo min 
mogelijk nierziekten en een be-
tere toekomst voor nierpatiën-
ten. Voor meer informatie zie 
www.nierstichting.nl.

ZorgvrijZorgvrijZorgvrij
Vrienden voor het leven
Op 7 augustus werden op Zorg-
vrij de tweelingkalfjes Felicia en 
Florensa geboren. Het zijn twee 
vaarskalfjes (meisjes) dus blij-
ven ze op Zorgvrij. Als er twee 
stiertjes of een stiertje plus een 
vaarsje wordt geboren houden 
we de kalfjes niet aan. In het 
geval van een gemengde twee-
ling is bij runderen het vrouwe-
lijke dier bijna altijd onvrucht-
baar. Dit komt omdat het vrucht-
je tijdens de dracht via een ge-
mengde bloedsomloop teveel 
mannelijk hormoon van het an-
dere vruchtje heeft gehad. 
Het is mij door de jaren heen al-
tijd opgevallen dat tweelingen 
bij koeien een band voor het le-
ven hebben. Bijna altijd zie je 
ze bij elkaar in het weiland lig-
gen of grazen. Bij een vorige 
tweeling bleef de ene koe na 
het melken altijd wachten tot 
de andere gemolken was voor-
dat ze samen vanuit de stal het 
weiland weer in gingen. Onge-
veer een op de 35 koeien krijgt 
op ons bedrijf een tweeling. 
Vaak is het aan het moederdier 
wel te zien als ze een tweeling 
draagt. De koe is dan wat schra-
ler dan normaal en heeft een 
flinke hangbuik. In een bepaal-
de periode worden vaak meer-
dere tweelingen geboren. Waar-
schijnlijk zijn de omstandig he-
den tijdens de vruchtbare perio-
de (hoeveelheid voer, goede ge-
zondheid) dan van dien aard dat 
de koeien die vruchtbaar zijn, 
twee in plaats van een eicel pro-

duceren.
Deze twee kalfjes zijn tevens de 
eerste nakomelingen van stier 
Diederik. Diederik de zwarte la-
kenvelder is niet tot een enorm 
grote stier uitgegroeid, maar zijn 
wilde blik in de ogen en het ge-
brul als je hem nadert dwingen 
veel respect af. 
Langzaam aan doet de herfst z’n 
intrede op de boerderij. De ko-
mende weken zullen we de ma-
chines schoonmaken, doorsme-
ren en in de schuur zetten en 
zullen in de stal alle hekken en 
drinkbakken gecontroleerd wor-
den op eventuele gebreken. In 
de stal waar de koeien vast ge-
bonden staan hebben we weer 
een aantal standen voorzien van 
een rubbermat. Sommige koei-
en hebben de gewoonte al het 
stro onder zich vandaan te krab-
ben. Deze dieren kunnen we nu 
op de plekken met een rubber-
mat plaatsen. 
In het recreatiegebied kunnen 
de kinderen de komende maan-
den weer kastanjes eikels en 
bladeren verzamelen om leuke 
dingen van te knutselen. Zeker 
als het weer zo mooi blijft als we 
de laatste tijd gewend zijn is een 
wandeling door de bossen zeer 
aangenaam.
We hopen dat zowel onze dieren 
als de bezoekers de komende 
weken nog volop van het bui-
tenleven kunnen genieten.

Cor Hoek Spaans en Klaas de 
Jong.

TOM speelt theaterstuk 
‘Vader’ in Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 17 oktober 
om speelt TOM het theaterstuk 
‘Vader’ in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
,,Vader, moeder, ik weet het! Ik 
word danser!”
Moeder steekt zich aan het aard-
appelschilmesje, vader scheurt 
de krant, trekt wit weg en grijpt 
naar zijn borst. 
Vader is een surrealistische mu-
ziektheatrale performance over 
passies en helden, maar ook 

over afscheid en schoenen.Va-
der is flamenco, tango, klassie-
ke en moderne dans maar ook 
breakdance.
Vader is Johnny Cash, Lou Reed, 
Nick Cave, Tom Waits, Jacques 
Brel maar ook Amy Winehouse.
TOM speelde de eerste voorstel-
lingen van Vader op het Oerol 
Festival 2008. Daarna het Fes-
tival de Karavaan. En dan nu in 
het theater. De voorstelling be-
gint om 20.30 uur.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘vader’ op 17 oktober 2009 

om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Jack Veerman te gast
in One Way Wind
Velsen - In de nieuwe aflevering 
van One Way Wind op zondag 18 
oktober van 16.00 tot 18.00 uur 
staat de BZN tributeband Mon 
Amour centraal. Nadat Jan Kei-
zer twee jaar voor het einde van 
BZN had aangegeven te willen 
stoppen met de band en solo 
verder te willen gaan, wist band-
lid Jack Veerman hoe zijn toe-
komst er uit ging zien. Het op-
zetten van een nieuwe forma-
tie, en het liefst in de vertrouw-

de BZN-stijl verder gaan. In 2008 
werd Mon Amour geboren be-
staande uit Linda Schilder, Jo-
han Keizer, Nico Tol, Hans Kei-
zer, Jan Sombroek, Daniel Metz 
en Jack Veerman. Het debuut-
album werd groots ontvangen, 
en inmiddels is de derde single 
‘Fame And Fortune’ net uitgeko-
men. Jack Veerman komt uitge-
breid aan het woord in One Way 
Wind. Zie ook www.seaportpla-
za.nl

Speciaal koffieconcert
Velserbroek - Het laatste gratis 
koffieconcert van de Velser Ge-
meenschap in 2009 is zeer spe-
ciaal. Op zondag 18 oktober tre-
den twee mannenkoren op in 
Het Kruispunt om 12.30 uur.
De koren treden zowel afzon-
derlijk als gezamenlijk op. Het 
Shanty- en Seasongkoor ‘t Stae-
nde Tuygh, het oudste shanty-
koor van IJmuiden, bestaat uit 
30 zangers. Het koor voert u met 
haar muziek en optredens mee 
naar historie van weleer.
De zangers oefenen op maan-
dagavond in buurthuis De Brul-
boei in IJmuiden. Interesse? Kom 

dan eens kijkje nemen.
Van een geheel ander kaliber 
is het Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden onder leiding van Klaas 
Koelewijn. Het repertoire, varië-
rend van het geestelijke lied tot 
hedendaagse composities, wordt 
regelmatig vernieuwd. Het koor 
staat er overigens om bekend 
dat veel a capella wordt gezon-
gen. De wekelijkse repetities vin-
den plaats op donderdagavond, 
aanvang 20.00 uur in de Petra-
zaal. Versterking van het koor 
is namelijk zeer noodzakelijk. 
Meer informatie: telefoon 023-
5378863. 

KWF bedankt Velsen
Velsen - Het is in de gemeente 
Velsen weer gelukt een mooi be-
drag op te halen tijdens de  jaar-
lijkse collecte voor de kankerbe-
strijding. Nadat alle financiële za-
ken afgerond zijn is er een mooi 
bedrag uit gekomen. Ook de col-
lecte voor de ingang van de His-
wa is hieraan toegevoegd. 
Velserbroek was goed voor  
9.772.02 euro. Velsen-Noord 
bracht 2500 euro bijeen. En de 
overige delen van de gemeen-

te Velsen en de Hiswa  waren 
goed voor 33.869.34 euro. Dit is 
ruim 500 euro meer dan vorig 
jaar. Met dank aan de Rabobank 
in IJmuiden waar het vele geld 
door de machines werd verwerkt 
en gecontroleerd.
Een bloemetje werd er ook uitge-
reikt, dit keer aan mevrouw Gré 
van der Pijl uit de Elzenstraat. Na 
35 jaar trouwe dienst is het voor 
haar genoeg geweest. Met veel 
liefde en inzet heeft zij zich sa-
men met haar man, die onlangs 
overleed, ingezet voor het KWF. 
Door haar persoonlijke benade-
ring in haar wijk hebben zeer 
veel jonge mensen al spontaan 
de wijk nieuw leven ingeblazen 
en zij zetten haar werk voort.
Ook mevrouw Anneke van Croo-
nenborg gaf aan te willen stop-
pen met haar werk als wijkhoofd. 
Met 26 jaar inzet voor haar deel 
in oud-IJmuiden en de His-
wa was zij ook een fantastische 
kracht in de afdeling. Zij wil ze-
ker actief blijven als collectant. 
Maar ook hier zijn straks weer 
jonge mensen nodig die haar 
werk zullen overnemen. Maar 
voor deze collecte bedankt KWF 
alle inwoners van Velsen.
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Film in het WT
IJmuiden - Vrijdag 16 en woens-
dag 21 oktober draait het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden, om 20.30 uur, 
de film ‘Encounters at the end 
of the World’. Fascinerende im-
pressie van het leven op het ijzi-
ge continent Antarctica. Voor de 
één is Antarctica een kostbare 
schat voor wetenschappelijk on-
derzoek, voor de ander de ultie-
me vakantiebestemming. Werner 
Herzog reisde af naar dit gebied 
en geeft de kijker toegang tot de 
woeste schoonheid van het ul-
tieme Down Under.

Formulieren-
brigade
Velsen – Bewoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op bepaalde 
voorzieningen of regelingen die 
de financiële situatie verbeteren. 
De formulierenbrigade Velsen 
helpt bij het invullen van de for-
mulieren. De Formulierenbrigade 
Velsen is bereikbaar van 9.00 tot 
17.00 uur, telefoonnummer 0255-
533885. Of Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, te vin-
den in de Rijnstraat 2 in IJmui-
den of maak een afspraak ma-
ken via de e-mail formulieren-
brigadevelsen@madi-mk.nl. De 
formulierenbrigade komt ook 
bij mensen thuis die niet mo-

Brassbands in
het Witte Theater
IJmuiden - Voor de vijfde keer 
op rij organiseert Brassband Fe-
lison Brass weer een try-out 
concert. Dit jaar is er voor een 
andere locatie gekozen: het Wit-
te Theater in IJmuiden. In dit 
unieke concert zullen Felison 
Brass en Kunst naar Kracht uit 
de Goorn voor het éérst het ver-
plichte werk voor het Nederland-
se Brassband Kampioenschap-
pen (NBK) ten gehore brengen 
in de vorm van een Try-out. Het 
NBK wordt op 27 en 28 novem-
ber in de Martini Plaza in Gro-
ningen gehouden. Er doen in die 

2 dagen 46 brassbands mee, uit-
komende in vijf divisies. De try-
out van deze twee prachtige 
brassbands vindt plaats op zon-
dag 1 november in het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. De zaal gaat open om 
13.30 uur, aanvang om 14.00 uur. 
De toegang bedraagt slechts 5 
euro voor twee uur lang heer-
lijke brassband muziek. Ieder-
een is van harte welkom om de-
ze twee Noord-Hollandse Brass-
bands aan het werk te zien, en 
te horen spelen op deze unieke 
brassband try-out in IJmuiden.

Bandwijziging bij Leff
Velsen - De coverband Leff heeft 
een bandwijziging ondergaan. 
Sinds 1 september heeft de zan-
geres Bieke Wijnhoven de band 
verlaten en haar plaats is inge-
nomen door Nicolet van Unen.
Leff bestaat uit acht muzikanten 
die het spelen niet kunnen laten. 
Leff speelt een breed genre: 
soul, rock, pop, Nederlandsta-
lig en huidige hits. Een avond 
Leff is een avond feest, waarbij 
de voetjes zeker van de vloer ko-
men! Sinds 2006 maakt Leff als 
vriendenclub muziek. Leff speelt 
met een niet af latend enthousi-

asme en vooral met veel plezier! 
De band bestaat uit Jans Hark-
mans, zang, Nicolet van Nunen, 
Rob Sweijen, gitaar en zang, Tim 
Kors, gitaar, zang, trompet en 
synthesizer, Paul Foole, gitaar, 
Rini van Beelen, bassist, Toon 
Vriens, saxofonist en Frans Looij 
op de drum. 
Leff heeft in haar 3-jarig bestaan 
al vele malen met veel succes op-
getreden. Meer informatie: Frans 
Looij, telefoon 06-23476546 of 
mail naar fglooij@gmail.com of  
info@leff-coverband.nl. Zie ook 
www.leff-coverband.nl.

Try-out Vlucht13
in Theeschenkerij
Velsen-Zuid - Vlucht13 is vers 
van de pers. Ze zijn slechts een 
jaar bezig, maar het gaat erg 
goed. De band maakt Neder-
landstalige muziek, maar is wel 
onderscheidend; rauw en echt. 
Vara noemde ze op haar websi-
te ‘een toevoeging aan het Ne-
derlandstalige lied’ en in de me-
dia werd de muziek al omschre-
ven als Nieuwe Nederpop.
De band is sinds eind vorig jaar 
druk bezig met het maken van 
een album. In de tussentijd heb-
ben ze nauwelijks opgetreden 
om alle creatieve aandacht te 
kunnen richten op het schrijven 
van nieuw materiaal. Behalve die 
keer dat 3FM belde en vroeg of 
ze live op nationale radio wil-
den komen spelen. Dat konden 
ze natuurlijk niet weigeren. Mu-
zikantenbloed kruipt echter waar 
het niet gaan kan en de jongens 
van Vlucht13 geven tussen de 

opnames door op zondag 18 ok-
tober een speciaal optreden in 
de Theeschenkerij in Velserbeek. 
Tijdens deze try-out zal de band 
laten horen waar ze al die tijd 
mee bezig zijn geweest. Ook de 
single ‘Hou Me Vast’ - die naar 
verwachting vanaf eind novem-
ber verkrijgbaar zal zijn - zal voor 
de allereerste keer live ten ge-
hore worden gebracht. De mid-
dag in de Theeschenkerij zal om 
16.00 uur worden geopend door 
The Sculpture & The Clay, die in 
een kleine akoestische setting 
een voorproefje zullen geven van 
hun cd-presentatie op 24 okto-
ber in het Witte Theater. 
Kun je niet wachten tot 18 okto-
ber? Luister dan naar de nieuw-
ste studio-opnames via www.
vlucht13.nl. Hier vind je ook 
backstage filmpjes van het op-
treden bij 3FM. (foto: Mark Sas-
sen Fotografie)

Wie wint de 
hoofdprijs?
Santpoort-Noord - ,,Natuurlijk 
doe ik mee en ik ga winnen ook!’’ 
Fleur uit groep 7 staat samen 
met een paar klasgenoten rond 
de zojuist opgehangen poster. 
Ze straalt. Ook de anderen zijn 
enthousiast. De leerkracht van 
de kinderen deelt de bijbehoren-
de flyers uit. In het kader van de  
Week van Jeugdzorg 2009 orga-
niseert OCK het Spalier, instel-
ling voor Jeugd & Opvoedhulp, 
samen met de Provincie voor kin-
deren uit de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen in Noord Hol-
land ‘Schrijf een verhaal’. Caba-
retière en ambassadrice van de 
Jeugdzorg Sara Kroos, bekend 
van onder meer de Lama’s, heeft 
de beginregels geschreven. Kin-
deren mogen het verhaal afma-
ken en dit insturen naar de Pro-
vincie. Een enthousiaste jury met 
voorzitter Sascha Baggerman, 
gedeputeerde Jeugdzorg van de 
Provincie Noord-Holland, beoor-
deelt de verhalen. De schrijver 
van het mooiste verhaal mag zelf 
een prijs uitkiezen ter waarde 
van 250 euro! Daarnaast zijn er 
prijzen te winnen van resp. 100 
Euro en 50 euro. De Provincie 
bundelt de genomineerde verha-
len in een boekje. Andere activi-
teiten in Noord Holland zijn on-
der meer optredens van Hakim, 
een tekenwedstrijd, theatersport 
en open dagen bij de instellin-
gen. Zie ook www.weekvande-
jeugdzorg.nl.Archeologische 

vondsten in het PVM
Driehuis - Onlangs bezoch-
ten medewerkers van het Pie-
ter Vermeulen Museum de Ar-
cheologische Werkgroep Velsen. 
Daar werd het verband tussen 
de huidige tentoonstelling (Op 
reis met MoMo de mol) en ar-
cheologische vondsten snel ge-
legd. Soms wordt een archeo-
logische vindplaats opgemerkt 
naar aanleiding van vondsten in 
een molshoop. Wanneer de mol 
graaft en de losgewoelde grond 
boven zich in de vorm van een 
molshoop dumpt, komt dieper 
gelegen materiaal aan de op-
pervlakte terecht. Logisch 
dus dat hier zo nu en dan 
een scherf van een ge-
bruiksvoorwerp uit ver-
vlogen tijden in kan wor-
den terug gevonden. Het 
museum kreeg van de Ar-
cheologische Werkgroep 
ook vondsten/materiaal 
uit verschillende periodes 
van de geschiedenis mee. 
Met dit materiaal heeft het 
museum een model ge-
maakt waarin een (opge-
zette) mol en de archeo-
logische vondsten samen 
tentoongesteld worden. 
Dit model is vanaf heden 
in de ontvangstruimte van 
het museum te bewonde-
ren. Op woensdag 21 ok-
tober organiseert het Pie-
ter Vermeulen Museum 
samen met de Archeolo-

gische Werkgroep een archeo-
logische middag in het museum. 
Op deze middag kunnen kinde-
ren vanaf 8 jaar zelf voor arche-
oloog spelen en vondsten in el-
kaar proberen te zetten. De mid-
dag begint om 14.00 uur. Na-
mens de Archeologische Werk-
groep zal dan Hilde Vermast 
aanwezig zijn om de kinderen 
van archeologische informatie 
te voorzien. De kosten bedragen 
slechts de entree voor het muse-
um. Wil je meedoen met de ar-
cheologischemiddag? Meld je 
dan aan via 0255-536726.
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Samenwerking 
Ouderenbonden
en gemeente Velsen
Op 8 oktober 2009 organiseerden de ge-
meente Velsen en de Ouderenbonden 
een rondetafelgesprek  over wonen, wel-
zijn en zorg voor ouderen. Aanleiding was 
een eerder verschenen rapport van de 
GGD over de gezondheid en welbevinden 
van ouderen in onze gemeente.

Vertegenwoordigers van de ouderenbon-
den, woningbouwcorporaties, welzijnsor-
ganisaties, de geestelijke gezondheids-
zorg en een huisarts discussieerden met 
elkaar over onderwerpen als eenzaam-
heid, preventieve gezondheidszorg en 
woningen die voor ouderen geschikt zijn. 
Leden van zowel de Wmo-raad als de ge-
meenteraad volgden deze discussies.

De gezamenlijke conclusie was dat meer 
samengewerkt moet worden tussen or-
ganisaties, waarbij bijvoorbeeld ook de 
Zonnebloem en het Rode Kruis betrok-
ken worden. 

De bijeenkomst werd door betrokkenen 
gezien als een aftrap tot intensievere sa-
menwerking. Wat betreft de vertegen-
woordiger van de Lokaal Samenwerken-
de Ouderenbonden, Sijp Nanne en wet-
houder Ineke Edzes-Altena van Welzijn 
en gezondheid, krijgt deze bijeenkomst 
een vervolg.

Zowel de ouderenbonden als de wethou-
der besloten de middag met het benoe-
men van enkele belangrijke speerpunten 
voor het jaar 2010 waarbij de Wmo Raad 
een rol kan spelen. Zo zal ondermeer ge-
keken worden naar mogelijkheden om 
een preventieproject te starten gericht op 
het voorkomen van gezondheidsproble-
men bij ouderen. Daarnaast zal ook geke-
ken worden hoe het Wmo-loket beter be-
kend gemaakt kan worden en wordt on-
derzocht  hoe ontmoetingen tussen jon-
geren en ouderen gestimuleerd kunnen 
worden. (foto: Ko van Leeuwen)

Bezoekersonderzoek
IJmuiden aan Zee 2009
Het bevorderen van het toerisme is een 
van de speerpunten in de Economische 
Agenda 2007-2010. Hiervoor is het be-
langrijk om inzicht te hebben wie de re-
creatieve bezoekers aan Velsen/IJmui-
den aan Zee zijn, wat ze daar doen en 
wat ze vinden van deze bestemming? 
Hoeveel ze uitgeven en hoe ze hebben 
besloten om hier naar toe te gaan? Deze 
kennis kan bijdragen aan de toekomstige
ontwikkeling van het toerisme. Om ant-
woord te krijgen op deze vragen zijn 185 
bezoekers geïnterviewd. De resultaten 
van het Bezoekersonderzoek IJmuiden 
aan Zee 2009 zijn vergeleken met een 
onderzoek uit 2003. 

Positieve aspecten
Het is niet verrassend dat 69% van de men-
sen naar IJmuiden aan Zee komt voor het 
strand. Als een kustlocatie met een brede 
kuststrook voldoet de gemeente in hoge 
mate aan de wensen van deze bezoekers. 
Wel is opvallend dat 40% van de bezoekers 
aangeeft speciaal voor een strandvakantie 
te komen. Natuur en omgeving, sfeer, ha-
ven en rust worden als positieve kenmerken 
genoemd.

Populaire activiteiten
Naast wandelen en het bezoeken van ho-
reca, geeft 21% van de geïnterviewden aan 
ook buiten de gemeente op excursie te 
gaan. Hiervan bezoekt 54% Amsterdam en 
33% het nabijgelegen Haarlem.

Waar komen de bezoekers vandaan?
Uit het Bezoekersprofiel IJmuiden aan Zee 
2008 blijkt dat 67% van de ondervraag-
den uit Nederland (vooral Noord-Holland) 
en 11% uit Duitsland komt. Het aandeel 
Duitsers is, in verhouding tot 2003, afge-
nomen, terwijl het aandeel Nederlandse 
gasten is toegenomen. Toeristen uit Span-
je en Frankrijk zijn nieuw ten opzichte van 
2003. Het aandeel nieuwe bezoekers ligt 
met 38% hoog in relatie tot de Noordzee-
kust als geheel (29%). Deze groep bezoe-
kers geeft ook aan om nog een keer terug 
te komen (61%). Nog meer mensen ge-
ven aan (97%) nog een keer terug te ko-
men in Velsen. 

Hoeveel geven de bezoekers uit?
Mensen die Velsen/IJmuiden aan Zee be-
zoeken geven 25% meer uit ten opzichte 
van 2003. Gemiddeld is dit 26,36 per dag 
terwijl dit in 2003 nog 20,93 was. Echter, 
in vergelijking met buurgemeenten lig-
gen deze uitgaven beneden het gemid-
delde. Dagbezoekers in Egmond aan Zee 
geven bijvoorbeeld gemiddeld 28,78 per 
dag uit en in Zandvoort wordt er gemid-
deld 35,87 uitgegeven. De toeristen die 
hier langere tijd verblijven, geven gemid-
deld 37,48 uit per dag (excl. accommo-
datie). Dit is afgenomen ten opzichte van 
2003 ( 59). De reden hiervoor is dat er in 
2008 veel meer campinggasten zijn geïn-
terviewd en campinggasten over het al-
gemeen minder uitgeven.

Opvallende ontwikkelingen
Opvallend is dat het aan-
tal mensen dat Velsen/IJmui-
den aan Zee voor het eerst be-
zoekt en het aantal interna-
tionale nieuwkomers procen-
tueel behoorlijk is gestegen. 
Ook in vergelijking met ande-
re kustgemeenten. Als je dan 
ziet dat deze mensen ook aan-
geven om graag nog eens te-
rug te komen mag je ervan uit-
gaan dat dit kansen biedt voor 
de toekomst.

Ontheffing Eetcafé
Toedeloe ingetrokken
De burgemeester van Velsen heeft be-
sloten de ontheffing sluitingsuur van 
Eetcafé Toedeloe aan de Kennemer-
laan te IJmuiden in te trekken tot het 
moment dat dit horecabedrijf volko-
men voldoet aan het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en het  hiertoe opgeleg-
de maatwerkvoorschrift. Dit voorschrift 
ziet op het maximaal toegestane ge-
luidniveau op de begane grond en de 
1e verdieping van het pand tijdens de 
nachtperiode van 23.00 uur tot 07.00 

uur en de verplichting dat de muziek-
geluids-installaties moeten zijn aan-
gesloten op een deugdelijke, verzegel-
bare muziekgeluids-niveaubegrenzer. 
Aanleiding tot deze maatregel zijn de 
herhaalde overtredingen van genoemd 
Activiteitenbesluit en maatwerkvoor-
schrift door dit horecabedrijf in de af-
gelopen maanden. Consequentie van 
deze maatregel is dat er in het hore-
cabedrijf na 24.00 uur geen bezoekers 
meer aanwezig mogen zijn.
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Duurzaamheid- én Innovatie-
fonds Haven Amsterdam
Vanaf 1 oktober 2009 kunnen be-
drijven in het Noordzeekanaalge-
bied subsidie krijgen uit een speciaal 
fonds voor duurzame ontwikkeling: 
het Duurzaamheid- én Innovatiefonds 
Haven Amsterdam (DIHA). Havenbe-
drijf Haven Amsterdam stelt jaarlijks 2 
miljoen euro subsidie beschikbaar en 
verwacht al in het aanloopjaar 2009 
voor ongeveer 1,5 miljoen euro subsi-
die te kunnen toekennen.

Zeehavens Amsterdam (de samenwer-
kende havengebieden van Velsen, Bever-
wijk, Zaanstad en Amsterdam) wil in 2020 
behoren tot de meest duurzame havens 
van Europa. Dat is het uitgangspunt van 
de havenvisie 2008-2020 Slimme Haven. 
Haven Amsterdam ziet duurzaam onder-
nemen als belangrijke voorwaarde voor 
een havengebied dat banen en inkom-
sten oplevert, zuinig omgaat met de ruim-
te en het milieu én aantrekkelijk is voor 
de omgeving.

Het fonds daagt ondernemers in het 
Noordzeekanaalgebied uit om innova-
tieve concepten te ontwikkelen, bijvoor-
beeld voor efficiënter ruimtegebruik, ‘min-
der hinder-technieken’ bij op- en over-
slag, hergebruik van afvalstoffen en logis-
tieke systemen die het aantal vervoersbe-
wegingen verminderen. Onder het mot-

to Samen investeren in een slimme haven 
biedt het fonds financiële steun voor ver-
nieuwende, duurzame bedrijvigheid in het 
havengebied.

Subsidie is mogelijk voor nieuwe projec-
ten die zijn gericht op betere producten, 
processen of diensten. De projecten mo-
gen maximaal 2 jaar lopen. De subsidie 
bedraagt 37,5% met een maximum van € 
200.000. Subsidiabel zijn kosten van ma-
terialen, gebruik van apparatuur en in-
huur van derden. Aanvragen kunnen wor-
den gedaan door individuele bedrijven of 
samenwerkingsverbanden van bedrijven. 
Dat kan in twee tenders: jaarlijks van 1 
oktober tot 1 december en van 1 april tot 
1 juni. De projecten moeten plaatsvinden 
in het gebied van Zeehavens Amsterdam. 
Binnen 16 weken na sluiting van de ten-
der wordt over de aanvragen besloten.

Daarnaast kan vanaf 1 oktober het he-
le jaar door maximaal 40.000,- worden 
aangevraagd voor onderzoeken naar de 
technische en economische haalbaarheid 
van projecten. Ook voor deze haalbaar-
heidsonderzoeken is het subsidiepercen-
tage 37,5 procent. Deze projecten mogen 
maximaal één jaar duren. Meer informa-
tie is te vinden op www.portofamsterdam.
nl/DIHA (ook voor alle regelingen, docu-
menten en formulieren).

Omleiding Orionweg
Na de afronding van de de riolerings-
werkzaamheden op de Orionweg in 
IJmuiden wordt aansluitend het kruis-
punt Raafstraat-Orionweg gerecon-
strueerd. 

Vanaf maandagmorgen 19 oktober aan-
staande om 06.00 uur wordt begonnen 
met werkzaamheden aan dit kruispunt 
dat tijdens deze werkzaamheden volledig 
is afgesloten voor alle verkeer. 

De werkzaamheden duren tot en met vrij-
dag 6 november 2009. 

Voor het doorgaande auto- en fietsver-
keer over de Raafstraat/Pleiadenplant-
soen wordt in deze periode een omlei-
ding ingesteld via de Planetenweg - Lin-
naeusstraat - Havenkade - Dokweg en vi-
ce versa. 
Na 6 november zijn er geen stremmingen 
meer op de Orionweg.

Gewoon homo zijn in de sport
Wethouder Annette Baerveldt onder-
tekende namens de gemeente Velsen 
afgelopen zondag 11 oktober een ver-
klaring met als doel doelbewust werk 
te maken om discriminatie op en 
langs de sportvelden tegen te gaan.

Eén op de vijftien mensen is homosek-
sueel, biseksueel of transgender en dat 
is heel gewoon. In de sportwereld  is ho-
moseksualiteit echter nog vrijwel een ta-
boe. Atleten durven nauwelijks voor hun 
geaardheid uit te komen en het publiek 
steekt geregeld haar afkeuring niet onder 
stoelen of banken.

In de regio IJmond vond op zondag 11 
oktober in Heemskerk een manifestatie 
plaats die geheel en al in het teken stond 
van ‘Gewoon homo kunnen zijn’. Hierbij 
was speciale aandacht voor de bevorde-

ring van de sociale acceptatie van homo-
seksuelen in de sport. Na een brede dis-
cussie over dit onderwerp werd een so-
ciale alliantie ondertekend tussen de re-
gionale portefeuillehouders sport in de 
IJmond, de sportgedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland Rob Meerhof 
en regionale sportverenigingen. Hierbij 
maakte de gedeputeerde de opmerking 
dat deze verklaring als voorbeeld diende 
voor andere regio’s in Noord-Holland. 

Sportclubs die ook werk willen maken 
om discriminatie op en langs de sportvel-
den, kunnen zich bij de alliantie aanslui-
ten. Voor meer informatie kunt u  contact 
opnemen met Gaatse de Vries, telefoon 
06-28730530 of met Sportservice Noord-
Holland (Sjoerd van Tiel), telefoon 023-
5319475. (foto: Anneke Araya/Heemsker-
se Courant)

Op zaterdag 10 oktober werd het jaarlijkse stratenzaalvolleybaltoernooi gehouden in Vel-
serbroek. Burgemeester Franc Weerwind en wethouder Annette Baerveldt waren aanwe-
zig bij de prijsuitreiking aan het winnende team, Floraronde 2. (foto: Reinder Weidijk)

Stratenzaalvolleybaltoernooi
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Nacht van de Nacht in Velsen
Geniet van de pracht
van de donkere nacht
Op zaterdag 24 oktober viert Neder-
land de vijfde Nacht van de Nacht. Ge-
meenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland staan daar uitgebreid 
bij stil door op allerlei plaatsen de 
lichten te doven. Daarnaast is er een 
groot scala aan nachtactiviteiten voor 
jong en oud. 

De Nacht van de Nacht is bedoeld om 
aandacht te vragen voor de schoonheid 
én de functie van de duisternis, die steeds 
meer onder druk staan door de alsmaar 
toenemende verlichting.

Velsen onderschrijft, net als veel andere 
gemeenten in de regio, de doelstellingen 
van de Nacht van de Nacht. Diverse ge-
meentes doven in de nacht van 24 op 25 
oktober de lichten van gemeentehuizen, 
kerktorens en openbare gebouwen. Te-
vens roepen zij ondernemers op om, waar 

mogelijk, de lichten te doven. Op de web-
site www.milieudienst-ijmond.nl kunnen 
ondernemers terecht voor tips om in de 
toekomst zuiniger om te gaan met nacht-
verlichting.

Dat de Nacht van de Nacht meer is dan het 
doven van verlichting, bewijzen de acht 
centra voor natuur- en milieueducatie in 
de regio. Zij stelden met elkaar een zeer 
divers programma van (kinder)activiteiten 
en excursies op.  Zo zijn er onder andere 
bijzondere activiteiten in Santpoort-Noord 
(Duin en Kruidberg) , IJmuiden (Heeren-
duinen) en Driehuis. Op zoek naar nacht-
dieren, struinen in de donkere duinen, of 
juist midden in een woonwijk, verhalen bij 
het licht van lampionnetjes of een uilen-
demonstratie, het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Een overzicht van de ac-
tiviteiten in de regio is terug te vinden op 
www.milieudienst-ijmond.nl.

Green Key voor De Duindoorn
Op donderdag 8 oktober kreeg Yvonne 
Lubbers, directeur/eigenaar van Cam-
ping de Duindoorn in IJmuiden aan 
Zee, de Green Key uitgereikt door ge-
deputeerde Jaap Bond. Dit is hét inter-
nationale keurmerk voor milieuvrien-
delijke bedrijven in de toerisme- en re-
creatiebranche. Gelijktijdig ontving Lub-

bers uit handen van wethouder Annette 
Baerveldt van toerisme een gemeentelij-
ke broche voor haar jarenlange promo-
tie van IJmuiden aan Zee. De Duindoorn 
is de vierde camping aan de Noord-Hol-
landse kust met een keurmerk. Er zijn nu 
drie duurzaamheidcertificaten in IJmui-
den aan Zee. (foto: Ko van Leeuwen)
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 
voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en 
grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)



AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te 
heffen in de Hoofdstraat, nabij perceel 194, door 
middel van het verwijderen van het bord E6 met het 
onderbord "76-GB-FV" en het onderbord "ma t/m vr 
8.30 - 17 h" zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort       
Rietkamp 8 1 haagbeuk 
De Hagedisstraat 3 1 eucaliptus genii 
Slingerduinlaan 4 4 dennen 
(bomen op Duinhof mogen worden gekapt omdat deze 
ernstige overlast veroorzaken en een gevaar vormen 
voor de openbare veiligheid)
Tollenslaan 2 1 conifeer 
Jacob Catslaan 14 1 spar  
J.P. Coenstraat ong. 3 esdoorns, 1 meidoorn
  en 1 olijfwilg
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herinrichting
van het Watertorenpark)
De Hagedisstraat 13 1 atlasceder 
Zeeweg 341 1 berk 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
13 oktober 2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-178-2009  Broekbergenlaan 44 en 46 te Santpoort-

Noord;het samenvoegen van 2 winkels 
tot winkel annex lunchroom

BP-179-2009  Haringkade 19 te IJmuiden; het verande-
ren van een bedrijfsgebouw

BP-180-2009  Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het 
veranderen van de gevel en inrichting 
winkel

BP-181-2009  Trompstraat 178 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 1e verdieping 
van een woning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-194-2009  Huis te Wissenlaan 4 te Santpoort-

Noord; het plaatsen van een overkap-
ping (voortuin)

BL-195-2009  Keetberglaan 2 t/m 288 te IJmuiden; het 
plaatsen van een houten bouwschutting 
(tijdelijk)

BL-196-2009  Trompstraat 178 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

 Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-176-2009  Acaciastraat 25 te IJmuiden; het veran-

deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 16 oktober t/m 26 november 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
  
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
B1-6-2009  Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord; 

het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009 
(het oprichten van een woning)

BL-121-2009  Fazantenlaan 42 te IJmuiden; het legali-
seren van een erfafscheiding (groendrager)

BL-157-2009  Velserduinweg 203 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-57-2009  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het slopen 

van een portiersloge en de achtergevel 
van een distributiecentrum

SL-82-2009  Bellatrixstraat 93 te IJmuiden; het verwij-
deren van asbesthoudende materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 15 oktober 2009


